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Sammanfattning 

I studien studeras elevernas upplevelser av betygssättning och hur deras motivation och 

prestation påverkas av betyg. Studien baseras på nio elevintervjuer som kompletteras med tre 

lärarintervjuer för att visa på likheter och skillnader i deras upplevelser av betyg och bedömning. I 

studien används en kvalitativ respondentintervju och urvalet av elever och lärare har begränsats 

till två skolor. Resultat redovisas i ett eget avsnitt, där intervjuerna presenteras separat. Resultatet 

analyseras med hjälp av vårt teoretiska perspektiv, som utgår från formativ och summativ 

bedömning samt motivation. Resultatet kopplas även till tidigare relevant forskning i 

diskussionsavsnittet. 

 I resultatet framgår det att eleverna överlag tar skolan mer på allvar i årskurs 6 samt att de har 

en positiv och avslappnad inställning till betyg. Lärarna i studien bekräftar i många fall det 

eleverna säger och upplever att eleverna blir motiverade av betyg. Vi har även sett ett samband 

mellan lärarnas och elevernas inställning till betyg. Eleverna anser att betygen de får motsvarar 

deras prestation och majoriteten tycker inte att betyg ska ges tidigare än i årskurs 6.  

Nyckelord: Skola, intervju, betyg, bedömning, motivation 
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Inledning 

Skolan ska vara en miljö där elever ska trivas och utvecklas som människor. Men elevernas 

utveckling måste med dagens skolsystem och betygsbaserade intagningssystem bedömas. Denna 

resultat- och bedömningsfokusering är ständigt närvarande i Sverige, både inom skolan och andra 

sektorer, som näringslivet. I dagens samhälle råder det en ständig debatt kring betygens vara eller 

icke vara. Debatten utgår oftast från resultat i internationella tester som PISA, där den svenska 

skolan utvärderas i jämförelse med resultat från hela världen. Vi har under vår utbildning varit ute 

på praktik vid ett flertal tillfällen och kan intyga att betyg ligger till grund för många 

åsiktsskillnader och diskussioner. Något vi båda har reflekterat kring vid dessa tillfällen är att 

diskussionerna oftast kretsar kring svårigheterna att göra en korrekt bedömning. 

 Nästan alla vuxna människor har egna erfarenheter av att bli bedömda och de allra flesta av 

oss har någon åsikt om betyg, när de ska ges och på vilket sätt de ska ges. Men här är det kanske 

mest intressant att lyfta fram elevernas egna åsikter och känslor kring att bli bedömda och hur de 

upplever att få betyg. Vi har känt att deras tankar och åsikter oftast har lyst med sin frånvaro, 

något som vi vill lyfta fram med hjälp av den här studien.   

 Detta examensarbete är skrivet av Johan Karlsson och Daniel Larsson, på institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala Universitet. Arbetet har till största del 

skrivits fram gemensamt, men vissa delar har delats upp mellan författarna. Daniel ansvarade för 

att intervjua samtliga lärare i studien, men fick även komplettera med ett par elevintervjuer. Johan 

intervjuade de övriga eleverna. Denna uppdelning gjordes för att insamlingen av empirin skulle 

bli så jämt fördelad som möjligt. Transkriberingsarbetet delades även det upp sinsemellan 

författarna, där de ansvarade för att transkribera samt sammanfatta sina egna intervjuer. I 

analysarbetet ansvarade Johan för att analysera motivationsdelen och Daniel för bedömning och 

det som i examensarbetet benämns som ”Vad bedöms?”. 

Avslutningsvis vill vi tacka de personer som på ett eller annat sätt har bidragit till detta 

examensarbete. Vi vill rikta ett extra stort tack till de nio elever och tre lärare som ställde upp och 

svarade på våra frågor. Vi vill också tacka vår handledare under arbetet, Anita Chlapowska som 

läst och kommit med värdefulla åsikter. 
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Bakgrund 

Det är en ständigt aktuell debatt kring skolan i dagens samhälle och mer specifikt diskussionen 

kring bedömning och betyg. Det senaste tillskottet i skoldebatten är att regeringen vill införa 

betyg i årskurs 4, trots det faktum att regeringen samtidigt medger att man inte har utvärderat 

införandet av betyg i årskurs 6 eller att de har ytterst svag eller inget forskningsstöd. 

Höstterminen 2012 var första gången sedan införandet av Lgr 62, som elever i årskurs 6 återigen 

mottog betyg för sina prestationer. Bakomliggande motiv var att på ett mer systematiskt 

tillvägagångssätt kunna kartlägga elevernas kunskap, eftersom det ansågs att enbart 

utvecklingssamtal inte var tillräckligt effektivt. Det beslutades att betyg, i kombination med 

utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner, skulle gynna eleverna då detta skulle 

innebära ett effektivare arbetssätt för lärarna att utvärdera elevernas behov och 

kunskapsutveckling. (Lärarnas Nyheter, 2014, Skolverket, 2012). 

 En dimension i betygsättningen är att utbildade lärare får ytterst lite kunskap kring 

bedömning och betygssättning under lärarutbildningen. Det är viktigt att man följer upp 

elevernas arbete men detta måste ske på ett korrekt sätt eftersom det har visats att yngre elever 

kan koppla ett dåligt betyg till att man är en dålig person, därför behöver man undersöka de 

möjliga effekterna som betyg kan ha på eleverna. En undersökning gjord av Lärarnas Nyheter 

som publicerades 2013 visar att yrkesutövande lärare upplever osäkerhet kring betygssättning. 

Undersökningen vände sig till de lärare som för första gången gav elever i årskurs 6 betyg hösten 

2012. Det visade sig att 49% av de 650 svarande lärarna upplevde att de varken kände sig trygga 

eller tillräckligt förbereda för att kunna göra en rättvis bedömning. Ett annat problem som 

uppdagades var att 67% av lärarna bröt mot skolverkets krav på att lärarna ska använda hela 

betygskalan. Med detta som bakgrund, är det intressant att nämna att bedömning använd på ett 

felaktigt sätt, kan påverka elevernas motivation, lärande och självkänsla negativt. Bedömning 

använd på rätt sätt, kan däremot fungera positivt för eleven i dessa aspekter (Jönsson, 2010, s.9; 

Lärarnas Nyheter, 2013; Sydsvenskan, 2014). 

 2010 publicerade Lärarnas Nyheter en annan undersökning som frågade 411 verksamma 

lärare om deras egna upplevelser från när de själva blev bedömda och det visade sig att det inte 

var ovanligt med erfarenheter av upplevd orättvis bedömning. Vi har alla varit elever vid någon 

tidpunkt i våra liv och lärarnas egna erfarenheter är intressanta ur fler synpunkter, eftersom det 

kan påverka lärarnas egna bedömningar av sina elever (Lärarnas Nyheter, 2010). 
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 Skolverkets rapport, som är framtagen som hjälpmedel vid bedömning i skolan, listar 

bedömningens fem syften. Dessa fem är att kartlägga kunskaper, värdera kunskaper, återkoppla 

för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen. Texten tar även upp 

bedömningens funktion och nämner då betyg och omdömen som en summativ form av 

bedömning, som ska fastställa elevens behov och styrkor. Det tas även upp att formativ och 

summativ bedömning ska ske i samspel med varandra. En kombination som av lärare upplevs 

som svår, då de upplever sig som både “domare” och “coach”. En dimension som inte nämns är 

hur betyg påverkar eleverna, betygen ses istället som ett hjälpmedel för deras lärande och 

utveckling (Skolverket, 2011, s. 7, 17). 

 Debatten kring betyg i yngre åldrar i Sverige utgår från att betyg gynnar lärandet för eleverna. 

Klapp Lekholm är av en annan uppfattning och refererar till sin egen tidigare forskning i en 

artikel i DN, där hon visar att effekterna av betyg i yngre åldrar är väldigt liten och ibland till och 

med negativ. De elever som fick betyg i årskurs 6 presterade sämre i sjuan, åttan och nian jämfört 

med det elever som inte fick betyg i årskurs 6 (DN, 2014).   

Ett flertal uppsatser diskuterar och undersöker betyg och dess process utifrån både ett 

lärarperspektiv eller ett föräldraperspektiv (Schälin, 2010; Olebark Ringheim, 2011). I denna 

diskussion saknar vi ofta en inblick i hur eleverna själva upplever betygssituationen samt 

elevernas åsikter kring detta. Vår undersökning kommer därför att utgå från ett elevperspektiv, 

där syftet är att undersöka hur eleverna i årskurs 6 uppfattar betyg samt hur eleverna upplever 

dess påverkan på deras egen prestation. 
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Litteraturöversikt 

Litteraturöversikten innehåller avsnitten tidigare forskning och teoretiskt perspektiv. Varje avsnitt 

kommer att presenteras med hjälp av underrubriker för att ge en strukturell överblick. Då det 

historiskt sett inte har genomförts någon utbredd explicit betygsforskning har vi valt att se vad 

tidigare relevant bedömnings-, feedback- och motivationsforskning har kommit fram till. En 

anledning till den magra betygsforskningen är att betygens vara eller icke vara, är en relativt unik 

svensk företeelse. De fyra centrala begrepp vi kommer att utgå från i avsnittet teoretiskt 

perspektiv är bedömning, feedback, kompetens och motivation (Lundahl, Riis & Román, 2010, s. 

17). 

Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer vi att presentera studier och forskning inom olika perspektiv på 

bedömning och motivation, för att ge en så nyanserad bild som möjligt av vår studie. Detta 

kommer sedan tillsammans med information presenterad i bakgrunden att reflektera resultatet i 

vår diskussion. Vi har valt att ge en så bred bild som möjligt för att belysa de komplexa och 

mångdimensionella forskningsområden, som vi anser är centrala i vår studie. Den tidigare 

forskningen presenteras utifrån de två rubrikerna bedömnings- respektive motivationsforskning. 

Bedömnings- och feedbackforskning 

Enligt Jönsson (2013, s.13) är bedömning “en tolkning av elevers prestationer i förhållande till 

någonting”. Det är beroende på vilken typ av bedömning som görs, som avgör vad elevernas 

prestationer tolkas emot. I dagens mål- och kunskapsrelaterade bedömningssystem tolkas 

elevernas prestationer mot ett på förhand bestämt kunskapsmål och hur väl eleven uppfyller eller 

når målet. 

Det har visat sig att lärare bedömer sina elever på olika grunder, beroende på elevens 

prestationsnivå. Högpresterande elever bedöms i högre grad enbart för sina prestationer, dvs. 

kunskaper och färdigheter. Lågpresterande elever däremot bedöms i större utsträckning, förutom 

för sina kunskaper och färdigheter, också för sina personliga egenskaper. De elever som inte når 

de högre betygen bedöms alltså inte bara för sina akademiska kunskaper, utan för alla sina 

insatser i klassrummet. Det innebär att uppförande och klassrumsbeteende kan stärka ett betyg, 

jämfört med den rent kognitiva prestationen. En annan faktor, som kan påverka bedömningen, är 

otydliga eller svårtolkade kriterier. Detta kan resultera i en bedömning som går från prestation till 
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att väga in egna åsikter och värderingar och elevens personlighet vägs in i bedömningen. 

 (Bowers, 2011, s.153-154; Giota, 2006, s. 111; Klapp Lekholm, 2008, s.82-83; Klapp Lekholm & 

Cliffordson, 2009, s.4). 

Två typer av bedömning har fått stort genomslag i forskningen och är frekvent omnämnda. 

Dessa är formativ och summativ bedömning. Summativ bedömning kan beskrivas som bedömning i 

form av resultat, betyg eller på andra sätt en evaluering av en produkt (Jönsson, 2013; Scriven, 

1974). Formativ bedömning däremot, är bedömning som sker under processens gång (Jönsson, 

2013, s.18; Klapp Lekholm, 2010, s.131; Lundahl, 2011, s.52). Det finns undersökningar som 

visar att betyg och summativ bedömning inte har någon, eller nästan ingen effekt på lärande. 

Studier har i själva verket visat att summativ bedömning i vissa fall kan ha negativa effekter och 

exkludera elever från ytterligare lärande (Lundahl m.fl, 2010, s. 17). Summativ och formativ 

bedömning behöver dock inte vara motpoler, utan kan samspela och komplettera varandra 

(Giota, 2006, s. 110). 

Formativ bedömning och feedback hänger starkt samman och överlappar varandra (Black & 

Wiliams, 1998, s.47; Sadler, 1989, s. 120). I den sammanställning av en mängd studier som Black 

och Wiliams (1998, s. 7, 17) har gjort framgår det, att modeller utformade att stärka den 

kontinuerliga feedbacken, som eleverna får angående sitt lärande, visade på betydande vinster i 

kunskapsinhämtandet. 

För att en bedömning ska leda till fortsatt lärande krävs det återkoppling. Även om 

bedömningen är summativ krävs det att återkopplingen är formativ, för att man ska ge eleven de 

bästa förutsättningarna för vidare utveckling.  

Man ska skilja på information och återkoppling. Skillnaden är att eleven inte alltid använder 

den återkoppling han eller hon får, vilket leder till att återkopplingen endast blir till information 

för eleven. Det har även visat sig att effekten man får på återkopplingen är beroende av flera 

olika faktorer, såsom vad återkopplingen innehåller, hur återkopplingen ser ut, vem som ger den 

och vem som tar emot återkopplingen, samt när återkopplingen äger rum (Jönsson, 2013, s. 88; 

Sadler, 1989, s. 119, 142). 

De tre nivåer som identifierats inom feedback är lärande, motivation och metanivå. Metanivå 

kan i det här fallet översättas till elevens personlighet och identitet. Feedback som ger starkast 

effekt är när feedbacken fokuserar på lärandet, det vill säga när den förklarar för eleven hur man 

ska göra för att utföra uppgiften bättre. När feedbacken tenderar att fokusera direkt mot elevens 

motivation och metanivå har man sett att den positiva effekten av feedbacken avtar. Beröm och 

bestraffning har en låg effekt på lärandet, då det sällan innehåller någon väsentlig information för 

hur eleven ska ta sig vidare i sin utveckling. Det finns de inom forskningen som argumenterar för 
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att sådan återkoppling enbart borde ses som information, inte feedback. En annan typ av 

feedback som har låg eller nästan ingen effekt på lärandet är automatiserad feedback. För att 

feedback ska ge en så positiv effekt som möjligt, krävs det att eleven får tydlig information om 

hur uppgiften ska genomföras, vilka målen är, samt hur uppgiften kan utföras på ett så bra sätt 

som möjligt (Hattie & Timperley, 2007, s. 84,102-103, Lundahl m.fl, 2010, s. 19). 

 För att man ska uppnå en så effektiv feedback som möjligt krävs det, att man som lärare 

tillsammans med eleven ska besvara frågorna Vart är vi på väg? (Vilka är målen) Hur ska vi ta oss 

dit? (Vilken/vilka strategier ska vi använda oss av och var är eleven i relation till målet) Vad är 

nästa steg? (Vad krävs för att eleven ska fortsätta att utvecklas, vilka steg behöver vi ta för att 

eleven ska göra ytterligare framsteg). I vilken utsträckning och hur utförligt man besvarar dessa 

frågor, sätter standarden för feedbacken eleven kommer att få under arbetets gång. Dessa tre 

olika nivåer av förarbete hjälper även pedagogen i kartläggningen av eleven, vilket gör att 

återkopplingen ges på rätt nivå. Görs detta korrekt minskar elevens tvivel på sin egen förmåga 

och tron på möjligheten till att lyckas ökar hos eleven. Får eleven en återkoppling som inte 

korrelerar med elevens nivå, kan det resultera i motsatt effekt (Hattie & Timperley, 2007, s. 85-

86). 

 Hattie och Timperley (2007, s. 90-97) identifierar fyra områden som feedback riktas mot. 

Dessa är målorienterad feedback, processorienterad feedback, självreglering och personorienterad 

feedback. De två förstnämnda typerna är de effektstarkaste. Målorienterad feedback är mest 

effektiv, när den används för att rätta missuppfattningar eller genom att förtydliga tidigare 

instruktioner. Feedback riktad mot processen bakom uppgiften syftar till att uppmärksamma 

eleven på olika strategier, som kan underlätta elevens arbete. Processorienterad feedback är den 

mest effektiva varianten av feedback om man vill uppnå en så fördjupad kunskap som möjligt. 

Självreglering kan vara ett kraftfullt redskap, när det fokuserar på hur man ska bemästra 

någonting eller få en djupare kunskap kring uppgiften. Personorienterad feedback riktar sig mot 

personen i fråga och bedömer personligheten mer än prestationen. Det problematiska är att det 

sällan är kopplat till uppgiften som varit i fokus utan antingen har personen varit en duktig elev 

eller en mindre duktig elev. För att feedback ska möjliggöra vidare utveckling behöver eleven få 

information om hur man kan förbättra sin tidigare prestation eller tips på nya strategier. Detta ges 

sällan vid personorienterad feedback. Det ska dock sägas att personorienterad feedback kan ge 

positiv effekt på eleven om den strävar efter att förbättra elevens engagemang eller känsla av 

effektivitet. 



11 

 

Motivationsforskning 

Sedan 1960-talet har det genomförts pedagogisk forskning inriktad på Pygmalioneffekten. Begreppet 

beskriver sambandet mellan andras förväntningar och ens egen prestation. Elevens prestationer 

blir i viss mån en självuppfyllande profetia i den mening att positiva förväntningar på eleven från 

läraren, leder till positiva resultat och negativa förväntningar leder till negativa resultat (Jenner, 

2004, s. 20, Rosenthal & Jacobson, 1968, s. 160-162). 

 På 1980-talet influerades motivationsforskningen av två olika typer av motivation. Dessa två 

typer var bemästringsorientering (mastery disposition), då individen strävar efter att utveckla 

individuella egenskaper, och prestationsinriktad (performance disposition), där eleven strävar 

efter ett så gott resultat som möjligt. Skillnader mellan elever som är bemästringsorienterande och 

prestationsinriktade, är bland annat skillnader i hur de formulerar frågor. De som är 

bemästringsorienterade kan ställa frågor som riktar sig mot vad de kommer att lära sig, medan 

prestationsinriktade elever fokuserar mer på om de kommer att klara av uppgiften eller om de 

kommer att uppfattas som inkompetenta. Ytterligare skillnader är att bemästringsorienterade 

elever hanterade misstag på ett annat sätt. De ser misstagen som utvecklande och något som 

kommer att vara användbart i framtiden, istället för att se det som något som bör undvikas, vilket 

de prestationsorienterade eleverna tenderade att göra. Elevernas syn på läraren berodde även på 

om de var bemästringsorienterade eller prestationsinriktade. Medan de prestationsinriktade såg 

läraren som än domare eller bedömare, såg de bemästringsorienterade eleverna läraren mer som 

en guide eller resurs för deras lärande. Elever som fokuserar på sitt eget lärande och utveckling, 

skapar en djupare förståelse och kan i större utsträckning återge det de tidigare har lärt sig än de 

elever som strävar efter att jämföra sina resultat med sin omgivning (Ames, 1992, s. 265, 

Arfwedson, 1994, s. 135-136). 

 Det finns skillnader mellan prestationer i skolan baserat på om man strävar efter långsiktiga 

mål eller kortsiktiga mål. Elever som har långsiktiga mål i skolan, såsom att lära för att senare få 

tillgång till vidare utbildning eller möjlighet till karriär, lyckas generellt sett i större utsträckning 

och under längre tid jämfört med de elever, som sätter upp kortsiktiga mål med sina studier. 

Samma studie kommer även fram till att skolan varken är anpassad för de som är negativt/kritiskt 

inriktade till skolan eller de som utgår från en inre motivation, alltså de som lär för att de har en 

egen inre drivkraft eller uppsatta mål, som inte är kopplat till själva resultatet av prestationen. 

Skolan är med andra ord mer anpassad för elever som drivs av en yttre motivation och som 

strävar efter ytlig stimulans i form av betyg (Giota, 2006, s. 295). De elever som över tid får störst 

negativ effekt på sin egen motivation, är den elevgrupp som drivs av en yttre motivation. Dock 

har man sett att de inom den här elevgruppen, som kan kategoriseras som kunskapsmässigt 
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starka, gynnas av yttre motivation. Anledningen till det är, att dessa elever motsvarar 

omgivningens förväntningar bäst (Giota, 2002, s. 284). 

 Inom skolvärlden talas det om två olika typer av mål för eleverna, dessa är lärandemål och 

prestationsmål. När man talar om lärandemål, utgår man från att eleven har en egen vilja att lära 

och utveckla färdigheter och nå egna uppsatta mål och kriterier, vilket kräver en inre motivation. 

Prestationsmål utgår från att elever strävar efter att lära sig det som läraren vill och bedömer. 

Elever vill uppnå de mål som omgivningen i form av lärare och föräldrar har satt och eleverna 

konkurera med sina klasskamrater om de högsta betygen eller andra former av belöning för sin 

prestation. Denna typ av mål kräver en yttre motivation, då man strävar efter socialt erkännande 

och använder betygen som ett medel att jämföra sina prestationer med andra (Giota, 2006 s. 100-

101). 

 Ur ett interaktionistiskt perspektiv ses motivation som ett brett begrepp och lyfter fram 

skolans viktiga roll för elevens motivation. Motivation ses som en kombination mellan det 

uppsatta målet, elevens känslor och omgivningens förväntningar (Giota, 2002, s. 284). Ford är en 

av de som utgår från det interaktionistiska perspektivet. Han har tagit fram 17 principer, som 

man ska ta hänsyn till när man vill motivera individer (Ford, 1992, s. 254). "The responsive 

environment principle" beskriver vikten av en ansvartagande omgivning och Ford menar att till 

exempel en lärare blir en del av en elevs motivation. För att en elev ska ha möjligheten att 

bibehålla sin motivation över en längre tid för att lyckas med sina långsiktiga mål, krävs det enligt 

Fords (1992, s.255), "The feedback principle" att man får en regelbunden återkoppling på sin 

prestation. Oavsett om målet är eftersträvansvärt för eleven eller inte, kan hon inte lyckas utan 

relevant feedback. Feedbacken ska utgöra en solid bas för elevens vidare arbete, erbjuda 

realistiska målsättningar och synliggöra nya möjligheter som dyker upp under arbetets gång. 

Summering av tidigare forskning 

I kapitlet ovan har vi belyst exempel på tidigare forskning inom bedömning och motivation. Det 

har framkommit att bedömning inte är ett entydigt begrepp utan är komplext och inrymmer 

många dimensioner. Främst har summativ och formativ bedömning berörts. Dessa två typer av 

bedömning kommer i avsnittet nedan även att presenteras som ett teoretiskt perspektiv. 

Tidigare motivationsforskning visar att beroende på vilka slags mål som driver eleverna, i sin 

tur påverkar elevernas prestation och skolresultat. Vidare nämns inre och yttre motivation i den 

tidigare forskningen, vilka är två typer av motivation som kommer att presenteras mer 

djupgående och som en del av de teoretiska utgångspunkterna.      
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Teoretiska utgångspunkter 

Detta avsnitt kommer att behandla de perspektiv på betyg som den här undersökningen kommer 

att utgå från. Dessa är betyg som en form av bedömning och betyg som feedback. Förutom dessa 

två perspektiv kommer vi även att utgå från begreppet motivation, vilket också kommer att 

behandlas i kommande avsnitt. 

Betyg som bedömning och betyg som feedback 

Teoretiskt sett kan betyg ses som en slags bedömning. 1967 introducerade Michael Scriven 

termerna formativ och summativ bedömning. Dessa två begrepp skulle senare komma att bli 

vedertagna begrepp och som idag användas i en vidare mening (Wiliam & Black, 1996, s.537; 

Korp, 2003, s. 77). Formativ bedömning kan ses som bedömning av processen och ska ge eleven 

eller mottagaren av bedömningen uppslag och idéer till förbättring och utveckling av produkten. 

Summativ bedömning fokuserar på slutprodukten och sammanfattar någons kunnande i ett 

meritvärde, som ges efter avslutad aktivitet. Betyg kategoriseras oftast som summativ bedömning. 

Betyg har både explicita och implicita funktioner. De explicita målen med betyg är att mäta 

elevens prestationer, motivera eleverna till vidare lärande, utgöra ett urvalsverktyg och möjliggöra 

utvärdering av utbildningen/skolan. De implicita funktionerna innefattar en dold läroplan, där 

elevens beteende, allmänbildning och karakteristiska särdrag påverkar elevens betyg (Klapp 

Lekholm, 2008, s. 20-21; Lundahl m.fl, 2010, s. 17; Scriven, 1974).  

 Betyg kan även ses som en form av feedback. Uppgiftsorienterad feedback med fokus på hur 

uppgiften ska utföras bör rikta sig mot rättning av felaktiga idéer och tolkningar, eftersom den är 

effektivare än när feedback riktas mot brister i förståelsen hos individen. En annan form av 

feedback är processorienterad feedback. Den här typen av feedback är mest effektiv, när den 

ämnar att hjälpa eleven med strategier, som hjälper honom eller henne att på egen hand 

identifiera sina felaktiga antaganden samt finna egna vägar till lösningar av problemet. Genom 

processorienterad feedback lyfts fokus från uppgiften till processen bakom den (Lundahl m.fl, 

2010, s.20). 

Motivation 

Synen på motivationsbegreppet är mångdimensionellt. Vi kommer att utgå från den dominerande 

synen på motivation. Denna syn innefattar att individen utgår från relevanta mål, både långsiktiga 

och kortsiktiga, för att ge sina personliga handlingar i ett socialt sammanhang syfte och drivkraft. 

Vi kommer vidare att redogöra Hassméns (2004) hierarkiska förklaring av begreppet motivation, 
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som bygger på tre beståndsdelar; inre motivation, yttre motivation och amotivation (Hassmén, 

2006, s.170, Giota, 2006 s. 100-101). 

 Vi kommer i det följande kapitlet att redovisa skillnaderna mellan de tre olika typerna av 

motivation. För en individ som drivs av Inre motivation är det tillfredsställelsen som utförandet ger, 

som är drivkraften. Individen upplever en positiv känsla under handlandet och påverkas inte av 

sin omgivning. Yttre motivation handlar om att utförandet görs för de fördelar som individen kan 

belönas med efteråt. Dessa två olika typer av motivation ger även konsekvenser för hur man 

upplever situationen. De som utför en handling på grund av inre motivation känner en större 

glädje, njutning och avslappning än de som drivs av en yttre motivation. De som utgår från yttre 

motivation kan istället känna sig pressade och nervösa. Den tredje typen av motivation är 

amotivation och innefattar individer som uppvisar en avsaknad av intention med aktiviteten. Det 

den amotiverade personen upplever, har likheter med inlärd hjälplöshet, det vill säga, individen 

upplever sig själv som inkompetent och med upplevd brist på kontroll (Hassmén, 2006, s.170). 

 Inre motivation beskrivs innehålla tre olika typer. Den första delen är inre motivation för att 

lära sig och nå kunskap. Individen drivs av tillfredställelsen i själva lärandet, nöjet av att lära, 

upptäcka eller förstå något nytt. Den andra delen av inre motivation är viljan att uppnå ett mål. 

Det är dock inte målet i sig som är det viktiga utan prestationen att uppnå målet eller att prestera 

över sina egna förväntningar. Det är ansträngningen i sig som ger individen känslan av 

tillfredställelse och inte resultatet av prestationen. Den tredje typen är inre motivation för att 

uppleva stimulans. Denna typ av motivation driver individen att utföra en aktivitet eller handling 

för den njutning själva utförandet ger. Exempelvis läser man en bok för den positiva känsla själva 

läsandet ger (Hassmén, 2006, s. 170-171). 

 Yttre motivation delas enligt den här modellen in i fyra delar. Den första kallas för yttre 

reglering. Enligt denna del av yttre motivation drivs individer av de belöningar eller negativa 

konsekvenser som individens handlingar kan ge. En elev som studerar till ett prov för att uppnå 

ett bra betyg är ett exempel på denna typ av motivation. Den andra delen är introjicerad reglering, 

här drivs individen av att undvika de eventuella skuldkänslor individen skulle få om han eller hon 

inte genomförde en handling. Handlingen i sig upplevs av individen även som påtvingad och inte 

självvald. Eleven närvarar vid lektionstillfället för de eventuella skuldkänslor eleven skulle få om 

han eller hon inte närvarade. Identifierad reglering är den tredje typen av yttre motivation och 

medför ett självvalt beteende. Dock är inte själva aktiviteten viktig för individen utan ett medel 

för att uppnå ett mål. Exempel på en elev som drivs av identifierad reglering är, när eleven vill 

förbättra sin läsförståelse och börjar läsa böcker, trots att han eller hon inte tycker om att läsa. 

Den fjärde delen är integrerad reglering, där beteendet hos individen är samstämmigt med 
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aktivitetsvalet i övrigt. En elev som väljer att stanna hemma för att studera till morgondagens 

prov för att kunna prestera på provet istället för att leka med sina vänner, är ett exempel på denna 

del av yttre motivation(Hassmén, 2006, s. 171). 

 Likt inre motivation och yttre motivation är amotivation ett mångdimensionellt begrepp som 

kan delas upp i fyra olika typer. Första typen av amotivation är då eleven drabbas av amotivation 

som följd av en upplevelse av brist på kompetens och förmåga. Det är den typ av amotivation 

som är vanligast förekommande av de olika typerna av amotivation. Den andra typen av 

amotivation är när individen upplever att den valda strategin inte kommer att hjälpa individen att 

nå det önskade resultatet. Den tredje typen är när personen upplever att ansträngningen, som 

krävs för att uppnå det önskade målet, är för stor och då väljer att inte engagera sig i det. Den 

fjärde typen är kopplad till de situationer då individen upplever en brist på kontroll eller 

hjälplöshet (Hassmén, 2006, s. 172). 
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Syfte och frågeställningar 

Med utgångspunkt i ovannämnda faktorer ämnar denna undersökning belysa elevens situation ur 

ett elevperspektiv. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur elever i årskurs 6 uppfattar 

betyg samt hur elever upplever betygens påverkan på deras egen motivation. 

Syftet har operationaliserats i tre forskningsfrågor: 

1. Hur upplever eleverna relationen mellan prestation och betyg och hur förhåller sig eleverna 

till betygskriterierna? 

2. Hur upplever eleverna att betygen påverkar deras egen motivation? 

3. Vad anser eleverna om att få betyg i årskurs 6 samt finns det några för- och nackdelarna 

med betyg enligt dem? I så fall vilka? 

4. Hur ser lärarna på sin egen bedömning och hur påverkar den eleverna enligt dem?  
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Metod 

I detta avsnitt kommer vi att, med hjälp av sex olika rubriker, presentera metoden för denna 

undersökning. Vi kommer att presentera datainsamlingsmetoden, hur datainsamlingen 

genomfördes, urvalet av respondenter samt vilka etiska aspekter vi tagit hänsyn till. Vi kommer 

också att beskriva hur vi bearbetade materialet vi har samlat in. Avslutningsvis kommer vi att 

reflektera över metoden och hur vi har gått till väga. 

Val av datainsamlingsmetoder 

Den metod vi har valt och som kommer att användas för att besvara de ovannämnda 

frågeställningarna, är intervjuer. Metoden korrelerar högst med det syfte vi har valt och är den 

vanligaste metoden, när en grupps uppfattningar och åsikter ska undersökas. Det finns två olika 

sätt att se på de man intervjuar, antingen som informant eller respondent. När man använder sig 

av en informantundersökning, är målet att förklara ett förlopp eller beskriva en arbetskedja. 

Informanten ses som ett vittne eller informationskälla. Den här studien däremot kommer att se 

den intervjuade som en respondent. När en respondentundersökning genomförs, är det den 

intervjuades åsikter och tankar man vill komma åt. Detta anser vi passar bättre ihop med syftet 

och de frågeställningar, som den här studien utgår ifrån (Esaiasson, 2012, s.227-228). 

Man talar om två olika typer av respondentundersökningar, dessa är frågeundersökning och 

samtalsintervjuundersökning. Beroende på vad som är syftet med studien, passar det ena bättre 

än det andra. Det finns här inga självklara gränser mellan de två olika arbetssätten. Man kan även 

komplettera det ena arbetssättet med det andra för att få ett bättre och djupare empiriskt material 

(Esaiasson, 2012, s.228). 

 När man talar om relationen frågeundersökning mellan samtalsintervjuundersökning, talar 

man även om kvantitativa och kvalitativa intervjuer, där det sistnämnda ses som kopplat till 

samtalsintervjuundersökning. Detta är ytterligare ett argument för att det är just det som kommer 

att användas i den här undersökningen, då vi kommer att utföra få men mer detaljerade intervjuer 

(Esaiasson, 2012, s.230, 253). 

 Vi kommer att använda en intervjumall, där vi utgår från olika teman och underteman. 

Samtalsintervjun kommer vara halvstrukturerad, då det ger större utrymme för interaktion mellan 

de båda parterna i intervjun. Svaren, som den intervjuade personen ger, kan då lättare följas upp 

och fördjupas med hjälp av följdfrågor (Esaiasson 2012, s.251, 265).  
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 De intervjuade ses som respondenter, då det är intervjupersonernas egna tankar som är i 

fokus för studien. Vi vill veta vad de tycker och tänker om betyg och hur de påverkar deras 

motivation, vilket med andra ord innebär en respondentintervju (Esaiasson 2012, s.228). I arbetet 

med denna respondentundersökning strävar vi efter att i så stor utsträckning som möjligt ställa 

samma frågor till de intervjuade, för att sedan söka mönster i deras svar (Esaiasson, 2012, s.228). 

Urval 

Studien riktar in sig på elever i årskurs 6 och genomfördes på vårterminen, när eleverna var 

mellan två betygsperioder. De begränsningar vi har vid denna undersökning är tid, sidomfång och 

databegränsning. Vi valde utifrån dessa faktorer att intervjua nio elever fördelade på två klasser. 

Vi valde också att intervjua sammanlagt tre lärare, som undervisar i dessa två klasser, då detta kan 

leda till möjligheter att göra intressanta jämförelser och kopplingar mellan lärarnas och elevernas 

svar. De två klasserna i undersökningen kommer från två olika skolor, som i resultatet 

presenteras som skola A respektive skola B. Skola A ligger i Norrtälje kommun, och består av ca 

380 elever i årskurserna F till 9. Den andra skolan, skola B, är belägen i Knivsta kommun ett par 

mil utanför Uppsala. Skolan består av klasser från förskolan till årskurs 6 och drygt 100 elever går 

på skolan.  

Genomförande av datainsamling 

Förarbetet till huvudstudien, bestod av att upprätta en intervjumall samt att testa denna under en 

pilotintervju med en elev i årskurs 7. Detta möjliggjorde att vi kunde testa utfallet av de planerade 

frågorna och bearbetningen av intervjumallen (bilaga 1). Då fick vi en inblick i vilka frågor som 

var mer relevanta än andra, vilka frågor som kunde ställas som planerat och vilka frågor vi 

behövde anpassa till ett mer vardagsnära språk. Att ställa begripliga frågor är viktigt, då detta 

återspeglar de svar vi får av respondenten. Ytterligare en anledningen till att genomföra en 

pilotintervju är att skapa ett så dynamiskt samtal som möjligt vid huvudstudien. Vid en 

intervjusituation krävs det av de som genomför intervjun, att reflektera över vilka olika effekter 

man som intervjuare kan ha på sitt intervjuobjekt. (Esaiasson, 2012, s. 268; Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 162). 

 Intervjuerna genomfördes med endast en intervjuare åt gången, för att på så vis skapa 

förutsättningar för ett så naturligt samtal som möjligt. Inledningsvis fick de intervjuade återigen ta 

del av syftet med studien och den övriga informationen, som de fått ta del av tidigare i bland 

annat det utskickade informationsbrevet. Vi var tydliga med att informera respondenterna om att 

de kommer att vara anonyma, eftersom de kan uppleva en oro i att uppge personliga åsikter eller 
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annan känslig information, som de inte vill att deras omgivning ska få reda på. Vi informerade 

respondenterna att de även kunde ställa frågor under intervjun, om det var något som de inte 

förstått samt att de när som helst kunde avbryta intervjun. 

 Vi valde att genomföra intervjuerna under skoltid på en lugn och avskild plats på elevernas 

skolor. Detta för att respondenten ska känna igen miljön de vistas i och ha en möjlighet att 

slappna av under intervjun. Detta är viktigt att ta hänsyn till då man är ute efter ett autentiskt 

samtal, med minimal yttre påverkan på den intervjuades svar. Vi valde att använda en 

ljudinspelare under intervjuerna, då vi inte behövde fokusera på att anteckna respondenternas 

svar utan kunde istället följa med i den intervjuades svar. Detta underlättar för oss att under 

intervjun ställa följdfrågor och hålla ett mer naturligt tempo i samtalet, än om vi var tvungna att 

avbryta respondenten, för att få med hela svaret (Esaiasson, 2012, s. 268).  

Bearbetning och analys av insamlade data 

Vid bearbetningen av empirin började vi med att transkribera intervjuerna. Detta gjorde vi 

eftersom materialet i utskriven form är bättre anpassat för det kommande analysstadiet. 

Transkriberingen i sig är dessutom det första steg i analysarbetet. Transkriberingarna fick en 

justerad skriftspråklig karaktär, där talspråket har anpassats (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 196-

197).  

 De delar av materialet vi fann centralt och viktigt i intervjuerna och som kändes relevant för 

undersökningen, skrevs ihop till en flytande text. Sammanfattningarna belystes även med citat ur 

intervjuerna. Sammanfattningarna gjordes intervjuvis, varje intervju för sig. Intervjuerna är även 

presenterade och sorterade efter vilket skola de gick eller arbetade på. 

De delar av intervjuerna som vi tog med i våra sammanfattningar kategoriserades och liknande 

svar kopplades samman. I samband med det arbetet sökte vi samband och mönster i det 

empiriska materialet, vilket kopplades till de teoretiska utgångspunkterna (Esaiasson, 2012, s. 271-

272). Vi har fingerat namnen på våra respondenter, allt för att de ska få vara så anonyma som 

möjligt. 

Validitet och reliabilitet 

För att avgöra om studien har en god validitet, behöver man besvara frågan om den data som har 

samlats in, kan besvara de frågor som ställts. Esaiasson (2012, s. 57) gör en skillnad mellan 

begreppsvaliditet och resultatvaliditet. För en god begreppsvaliditet, krävs det att det finns en 

överensstämmelse mellan de teoretiska begreppen och den valda empiriska indikatorn. 

Resultatvaliditet avser om man har undersökt det man har avsett att undersöka.  
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 Undersökningen syftar till att undersöka elevernas uppfattningar kring betygen och dess 

påverkan. Då det är personernas egna åsikter och tankar som söks, anser vi att 

respondentintervju som metod, är den mest valida metoden för vår undersökning. Vi har även 

valt att intervjua lärare, då vi får en mer trovärdig data eftersom vi inte enbart utgår från studiens 

forskningsobjekt. 

Reliabilitet berör frågan om hur tillförlitlig den insamlade empirin är. För att testa hur god 

reliabilitet en studie har, kan man jämföra resultatet i studien med en liknande studie eller att man 

genomför en liknande studie utifrån samma urval. Vi har inte haft möjlighet att göra någon 

jämförelses och det är svårt att dra några slutsatser, om hur god reliabilitet vi har. Det bör även 

tilläggas att vi endast har intervjuat nio elever vilket innebär, att generaliserbarheten i studien är 

låg (Esaiasson, 2012, s. 57-63). 

Etiska överväganden 

I den här studien har vi förhållit oss till vetenskapsrådets CODEX. När man talar om de etiska 

aspekter en forskare behöver förhålla sig till är det fyra grundläggande regler som man syftar till. 

Dessa fyra regler är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5-14). 

 Uppgiftslämnarna fick ta del av den fakta och information, som är relevant för deras val att 

delta eller ej i studien. Detta gjordes vid kontakt före intervjun via ett informationsbrev. I detta 

brev fick de information om studiens syfte, vilken roll deras uppgifter skulle komma att ha i 

studien. De fick även information om att deras medverkan är frivillig samt att de när som helst 

kunde välja att avbryta intervjun (Vetenskapsrådet, 2002, s. 8-10). 

 Vi tog kontakt med målsman för att få ett medgivande. Då eleverna är omyndiga, är detta ett 

krav. Vi informerade deltagarna om att de när som helst kunde avbryta sitt medverkande under 

intervjun. Om en deltagare väljer att avbryta sitt medverkande, så ska inte några påtryckningar 

eller påverkan om fortsatt deltagande äga rum. Deltagaren ska kunna avbryta undersökningen 

utan att det på något sätt tillkommer negativa konsekvenser (Ibid). 

 Efter undersökningen är det konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, som man enligt 

Vetenskapsrådet behöver förhålla sig till. Vi har tänkt på undersökningsdeltagarens integritet och 

ansträngt oss för att det inte ska vara möjligt för utomstående att med hjälp av information från 

undersökningen, kunna identifiera respondenterna. I enlighet med nyttjandekravet har vi sett till 

att de personliga åsikter och svar som framkommit under intervjuernas gång, inte kommer att 

användas eller nyttjas i andra sammanhang än i denna studie (Vetenskapsrådet, 2002, s. 11-14). 
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Samtidigt som de intervjuade fick den relevanta informationen på förhand om studiens syfte 

och vad den insamlade datan kommer att användas till, tog uppgiftslämnarna del av att inga 

personliga uppgifter mer än kön, årskurs och i vilken kommun skolan är belägen i, kommer att 

användas och att han eller hon kommer att vara anonym (Ibid). 

Metodreflektion 

Vi valde att använda oss av intervjuer som metod för den här undersökningen. Då vi var ute efter 

individernas egna upplevelser och tankar kring ämnet, ansåg vi att denna metod var bäst 

anpassad.  

 Vi valde att genomföra intervjuerna med endast en utav oss närvarande. Detta gjorde vi för 

att minska maktförhållandet gentemot respondenten så långt som möjligt. Det kan finnas fördelar 

med att vara två som intervjuar, då det bland annat blir lättare att ställa bra följdfrågor. Vi valde 

dock att genomföra intervjun med endast en av oss på plats, då vi anser att respondenterna 

känner sig pressade och obekväma som det är, med en äldre och dessutom, enligt respondenten, 

sakkunnig person (Trost, 2010, s. 67; Kvale & Brinkmann, 2009, s. 48-50). 

 Genom att genomföra intervjuerna på en avskild plats på elevernas skola, skapade vi en miljö 

där respondenterna kunde känna sig bekväma och trygga. Anledningen till det är att vi inte ville 

att val av lokal eller plats skulle påverka elevernas eller lärarnas svar. 

 En annan aspekt man bör reflektera över är tiden för intervjuerna, enligt Esaiasson m.fl 

(2012, s. 268) bör tiden på en intervju inte överstiga 60 minuter. Våra intervjuer pågick under 

ungefär 20 minuter vardera. Vilket kan ses som korta intervjuer. Vi upplevde dock att 20 minuter 

var tillräckligt, då vi fick den mängd information som var relevant och utförlig. Hade vi inte känt 

oss tillfreds med de första elevintervjuerna så hade vi förmodligen modifierat vår intervjumall och 

fokuserat på att producera längre intervjuer. Vilket vi i slutändan inte upplevde som nödvändigt. 

Vad gäller urvalet av respondenter i undersökningen, var deltagandet frivilligt. Detta kan ha 

påverkat vilka elever som valde att ställa upp i studien. Vilket i sin tur kan ha påverkat resultatet i 

undersökningen. 
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Resultat 

I följande avsnitt kommer vi att presentera svaren vi fick under de intervjuer vi har genomfört. 

Intervjuerna presenteras var för sig, i en kortare sammanfattning. Vi sammanfattar det som, 

utifrån studiens syfte och frågeställningar, känns relevant. Ibland belyser vi intressanta svar med 

transkriberade avsnitt från intervjuerna. Nedan presenterar vi elevintervjuerna för sig och 

lärarintervjuerna för sig. Vi presenterar också de båda skolorna och klasserna separat eftersom att 

elevernas och lärarnas svar och åsikter ibland kopplas ihop och ställs mot varandra. Först 

presenterar vi skola A från Norrtälje kommun, därefter skola B från Knivsta kommun. 

Elevintervjuer skola A 

Elevintervju 1 - Annika 

Annika anser att skillnaden mellan ett omdöme och ett betyg är att omdömen bara berättar hur 

hon ligger till, medan man måste anstränga sig mer, kunna mer och vara duktig och skötsam för 

att få ett bra betyg. För att få ett högt betyg tycker hon att man måste jobba på lektionerna och 

att det ställs höga krav för att nå upp till ett A.  

 Annika säger att hon bara kan få ett omdöme på utvecklingssamtalen, medan hon ofta får 

betyg på proven hon gör. Hon är överlag positivt inställd till betyg, då hon med hjälp av betyget 

vet hur hon ligger till samt vad hon måste plugga upp och jobba mer med. När hon väl får ett 

betyg, påstår hon att hon inte bryr sig så mycket, så länge hon blir godkänd. Hon medger dock att 

hon tittar lite extra på de dåliga betyg hon har fått, så att hon vet i vilka ämnen hon måste jobba 

hårdare och där göra sitt bästa på lektionerna. 

 För Annika är det grundämnena svenska, matematik och engelska, som är viktigast att få bra 

betyg i. Detta motiverar hon med att det är dessa ämnen man måste ha bra i och som är viktigast 

för att komma in på gymnasiet. Egentligen tycker hon bäst om idrott och svenska och tycker att 

det är viktigt att få bra i dem. Hon förklarar dock att det inte är lika viktigt att ha bra i Idrott som 

i Svenska. 

 Annika förstår först inte frågan om läraren någonsin går igenom betygskriterier och vad som 

krävs för varje betyg. Hon svarar att läraren skriver hur många poäng som behövs för varje betyg, 

att man måste ha ett visst antal rätt på proven. När hon får frågan om de någonsin går igenom 

vad som står i läroplanen, svarar hon att de gör det ibland. Hon nämner att det gjorts i ämnena 

idrott, matematik, svenska, SO och NO. 
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 Annika upplevde en nervositet första gången hon fick betyg, då hon verkligen ville klara 

minst godkänt i alla ämnen. När hon fick reda på att hon klarat sig i alla ämnen kände hon en 

lättnad. Vidare förklarar Annika att betygen kan motivera henne att plugga hårdare: 

Johan: Motiverar betygen dig att plugga mer eller vill du bara klara av ämnena? 

Annika: Det är lite blandat, jag vill ju klara mig och betygen och är jag klar i alla 

ämnen så kan jag kolla om det är något E som jag kan plugga upp till ett C typ. Så 

jag får högre betyg.                     

                                                             (ur intervju med Annika) 

Hon ser också både för- och nackdelar med betyg. Hon tycker det är positivt att hon vet var 

hon ligger till i skolan. Medan det dåliga är att hon känner en press, att lärarna förväntar sig 

mycket, att hon ska få ett A. 

 Hon tycker inte att betyget påverkar hennes inställning till ett specifikt ämne. Får hon bra 

betyg i ett ämne hon gillar, vill hon fortsätta vara duktig eller ännu bättre där. Samtidigt vill hon 

förbättra sig i ett ämne, om hon får ett sämre betyg i det. 

 Annika tycker att lärarna bedömer rättvist och att hon överlag hade tilldelat sig själv samma 

betyg, som det hon fick av läraren. Hon tror inte heller att relationen till läraren påverkar betyget. 

 På frågan om vad hon tror att läraren bedömer utifrån svarar hon, att hon tror att det är hur 

man är på lektionerna. Men mest tror hon att det är kunskaper läraren bedömer, dvs. hur det går 

på proven. Hon tror att man kan vara lite stökig och pratig på lektionerna men ändå få ett bra 

betyg, om man gör det som ska göras. ”Fast”, avslutar hon, ”.. lite kan det nog dra från betygen 

om man är stökig”.   

 Annika säger att lärarna inte motiverar betygen som de får, utan eleverna får bara betygen i 

slutet av terminen. Under terminerna kan de få reda på hur de ligger till, men betyget får de inte 

reda på. 

 Avslutningsvis får vi veta vad respondenten tycker om betyg, och när hon anser att det är 

dags för betyg: 

Johan: Hur har det varit att få betyg i sexan då? 

Annika: Jag tycker att det är bra att vi har fått betyg istället för omdömen. För då 

vet man ju, ja hur man klarar sig och hur man ska fortsätta jobba när man går i 

sjuan, åttan och nian. Jag tycker att man ska ha betyg från sexan eller sjuan. 

                                                             (ur intervju med Annika) 
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Elevintervju 2 - Kajsa 

För Kajsa är det mer på allvar nu i sexan, mest på grund av att de får betyg, hon upplever att det 

är mer förberedelse inför att få betyg i högstadiet.   

 Kajsa beskriver sin relation med lärarna som bra. Hon berättar också att hennes favoritämnen 

är slöjd, bild och svenska, vilket också kommer sätta tonen lite under intervjuns gång. 

 Hon berättar att lärarna jobbar lite olika beroende på vilket ämne det gäller. Bildläraren är 

tydligare med vad som kommer med på betyget, medan läraren i svenska inte berättar så mycket 

om det. Hon önskar att hon oftare hade fått reda på hur hon låg till, så att hon hade kunnat 

förbättrat sig i det ämnet om hon hade velat. Hon säger att lärarna försöker informera de elever 

som inte ligger så bra till och säger vad de måste fokusera på. Hon upplever inte att de i skolan 

arbetar med betygskriterierna eller att de går igenom dem med klassen. Kajsa förklarar att hon 

inte tänker allt för mycket på betygen men medger att hon vill ha så bra betyg som möjligt. Hon 

anser att ämnena i skolan har olika betydelse: 

 

Johan: Är det viktigt att få bra betyg i något speciellt ämne? 

Kajsa: Nja, i bild och slöjd så är det väl inte så här superviktigt,  

men det är roligt. Men det är väl inget sånt som jag kommer behöva  

ha någon större nytta av sen. 

Johan: Vilka ämnen är viktiga? 

Kajsa: Matte tror jag, och NO. Det är mycket sånt man ska kunna 

för att få något bra jobb. 

     (ur intervju med Kajsa) 

 

Kajsa har inte upplevt att hennes betyg har blivit motiverade av lärarna. Betyget har istället 

kommit i ett kuvert sista dagen och hon har inte fått reda på någonting innan. Däremot berättar 

hon, att de som ligger på gränsen till F får reda på vad som måste förbättras. 

 Hon tycker att det både finns för- och nackdelar med betyg. En bra sak är att hon får reda på 

var hon ligger till, medan hon kan känna sig nedslagen och lite ledsen av ett dåligt betyg. Hon 

poängterar ändå det positiva i att få reda på hur det går i de olika ämnena. Hon tycker också att 

det är viktigt att ”inte lägga av”, om man är nöjd med ett betyg, utan fortsätta fokusera. Även om 

hon får ett betyg hon är nöjd med, exempelvis ett C, vill hon kämpa vidare. Hon använder också 

sina betyg som en måttstock, för att jämföra med sina tidigare. 

 Kajsa säger att betygen kan påverka hennes inställning till ett ämne. Hon tycker det är tråkigt 

att få ett sämre betyg i ett ämne hon tycker om. Hon tycker inte att det är lika roligt, om hon inte 
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är bra på det. Däremot anser hon att det blir extra kul, om hon får ett bra betyg och upplever att 

hon då anstränger sig ännu mer. 

 Enligt Kajsa bedömer lärarna eleverna rättvist och hon upplever att hon själv får bättre betyg 

än hon anser att hon är värd. Hon själv kommer överens med läraren och tror inte att det 

påverkar betyget nämnvärt. Hon tror dock att det kan vara negativt för betyget att inte komma 

överens med läraren. Här flikar hon in att killarna är på gränsen till att bli underkända i många 

ämnen och de anser enligt henne att de borde få bättre betyg. Hon upplever å andra sidan att 

killarna innan de får betyg inte verkar intresserade av betyget, medan de flesta tjejerna vill ha bra 

betyg. 

 Kajsa tror att läraren bedömer eleverna utifrån lektionerna, hur de beter sig och om de gör 

det de ska. Hon tror också att provresultaten påverkar och om eleverna gör läxorna. 

Kajsa är övertygad om att det är viktigare att få bra betyg än att inhämta kunskap. 

                     Johan: Vad är viktigast, att man lär sig något eller att få bra betyg?   

Kajsa: Det är att få bra betyg. Så man kommer vidare sen. Det är väldigt många 

som struntar i skolan i min klass, att man ändå klarar sig. 

                                                              (ur intervju med Kajsa) 

Elevintervju 3 - Ronja 

Ronjas favoritämnen i skolan är slöjd och bild. Men de ämnen som hon tycker är viktigast att få 

bra betyg i är kärnämnena och språk. Hon beskriver sina betyg som medel i klassen och att hon 

inte tänker så mycket på betygen under terminens gång. Hon säger vidare att det är viktigt med 

bra betyg, om man vill ha ett bra jobb i framtiden. Eleverna i klassen brukar jämföra betygen och 

sina provresultat med varandra, något som läraren normallt sätt brukar ge dem tid för. 

 Att få betyg för första gången var något spännande men hon var samtidigt orolig för att inte 

få tillräckligt bra betyg. En av nackdelarna, som kommer upp under intervjun, är att man kan 

känna sig dålig om andra får bra betyg medan hon själv får dåligt betyg. Hon kan dock inte 

nämna någon direkt fördel med betyg. Betyget hon får i ett ämne kan i viss mån påverka hennes 

inställning till det ämnet, både negativt och positivt, beroende på betyget. Att de får betyg istället 

för omdömen är inget hon har tänkt på. Men hon tycker att det är bra som det är nu med betyg i 

årskurs 6, eftersom det är bra att eleverna förbereds inför högstadiet. 
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Johan: När tycker du att man ska få betyg? 

Ronja: Alltså jag tycker att det är bra nu för då får man ju lära sig lite innan man 

kommer upp i sjuan eller i det riktiga högstadiet eller vad man ska säga. Och så får 

man ju lära sig för vad man ska göra för att få bra betyg. Så att man inte slarvar. 

    (ur intervju med Ronja) 

 

Ronja upplever att lärarna bedömer eleverna rättvist. Samtidigt säger hon att det inte enbart är 

kunskap som väger in i bedömningen. Även hur man är och hur man beter sig i klassrummet 

påverkar betyget. I deras klass är det en tydlig skillnad mellan pojkarna och flickorna, där 

flickorna beskrivs som skötsamma och flitiga, medan pojkarna inte bryr sig och är 

okoncentrerade. Hon säger att hon i vissa fall fått A i betyg, när hon själv skulle ha gett henne ett 

C, och detta är något hon inte riktigt kan förklara. Hon tror att relationen till lärarna kan påverka 

vilket betyg man får men inte så mycket. 

 

Johan: Påverkar relationen till läraren betygen tror du? 

Ronja: Mm, kanske lite för vår trädslöjdslärare hon, jag är typ 

hennes favorit. Bara för att jag brukar fråga henne mycket saker och hon blir 

jätteglad när jag frågar och så här. Så fick jag ganska högt i det senast. Men 

ja, inte så mycket iallafall tror jag. 

   (ur intervju med Ronja) 

 

Betygskriterierna är något som inte är direkt närvarande i undervisningen och Ronja berättar 

att de brukar gå igenom kunskapskraven ungefär en gång per terminen. Hon säger också att hon 

tycker att det är bra som det är. Avslutningsvis kan hon inte avgöra om hon värderar 

kunskapsinlärningen eller själva betyget som viktigast. Hon anser att båda är lika viktiga även om 

hon i framtiden tror sig ha mer fördelar av betygen. 

Lärarintervju skola A 

Lärarintervju 1 - Lisabeth 

Lisabeth som har lång erfarenhet av läraryrket, tog över ansvaret för klassen med de intervjuade 

eleverna i årskurs 6. Därav kan hon inte riktigt svara på frågan hur de var tidigare. Men hon tror 

att eleverna tar skolan mer på allvar nu, när de får betyg och inte omdöme. Hon tycker sig se att 

betygen har en viss påverkan på elevernas intresse i skolan. Speciellt om de får ett högt betyg, då 
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kan hon se att eleverna värdesätter sina betyg högt. De har även ett intresse av att förbättra sig 

ytterligare, medan de elever som blir besvikna på sina betyg inte antar utmaningen utan tappar 

intresset. Ytterligare en anledning till att de elever som beskrivs som lågpresterande inte presterar 

bättre kan vara, att de saknar de rätta strategierna eller kunskapen kring hur eller vad de ska 

förbättra. Lisabeth säger att det ibland kan kännas destruktivt att ge ett E eller F, då det kan ha en 

negativ inverkan på elevernas studieintresse. 

 Hon arbetar fortlöpande med återkoppling till betygen under terminens gång men hon har 

slutat med att skriva ut betyget på deras inlämnade arbeten. Eleverna får nu ett mer 

omdömesliknande utlåtande, då hon har märkt att eleverna tolkar betyget som definitivt, medan 

ett omdöme signalerar vad eleverna ska ändra eller förbättra för att få ett högre betyg. 

 

Lisabeth: Tidigare gjorde jag nog så att vid varje inlämnad uppgift och varje 

prov så skrev jag betyg.  Men då har jag ju summerat redan och då känns det, 

vad jag förstår som att “då är jag klar nu.” Medans ett omdöme gör att “jaha 

kan jag skriva en ny och skicka in?” Då blir det mer som det är tänkt.  

    (ur intervju med Lisabeth) 

 

 Att göra en rättvis bedömning och inte väga in yttre faktorer som beteende eller relation till 

elever tycker hon inte är svårt. Hon känner att hon har så pass god rutin av att bedöma och sätta 

betyg, att det inte är några större svårigheter. Men hon upplever att eleverna tror att lärarna 

bedömer även deras personlighet i betyget. Oftast är det killarna i klassen som skyller på att det är 

deras personlighet som bedöms, inte att det är kvalitén på arbetet som är sämre. 

 Hon tycker personligen att det kan kännas tråkigt att ge de lågpresterande eleverna, som ändå 

kämpar och anstränger sig, låga betyg. Ju äldre eleverna blir, ju mer medvetna blir de kring vikten 

av betygen och hur det fungerar. De vill veta om de har några rester kvar att göra eller vad de 

behöver fokusera ytterligare på, för att kunna påverka betyget i slutändan. Hon tycker att det är 

viktigt att vara medveten om stressen eleverna kan känna och att försöka underlätta så mycket 

som möjligt för de yngre eleverna, som går i årskurs 6. 

Elevintervjuer skola B 

Elevintervju 4 - Jonathan 

Enligt Jonathan pratar lärarna om betygskriterierna, och vad som krävs för att få ett visst betyg. 

Han berättar att de brukar få ett papper, som förklarar vad de måste uppnå för de olika betygen. 
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Han försöker ta till sig detta, för att få ett så bra betyg som möjligt. Han anser att det är ett 

ganska bra sätt att göra det på men att det ibland är svårt med vissa svåra ord som används. 

 För Jonathan spelar betygen roll. Han vill ha så höga betyg som möjligt berättar han. Han är 

ganska positivt inställd till betyg då man tydligt ser hur man ligger till. Samtidigt kan det vara lite 

stressigt med betygen, och han känner en viss press att prestera och få ett så högt betyg som 

möjligt. Han upplever att betygen är en stämpel på hur bra man är i ett ämne. Samtidigt tycker 

Jonathan att betygen gör att han kämpar lite mer, dvs. att de fungerar som en motivation för 

skolarbetet, då han alltid vill ha så bra betyg som möjligt. Om han får ett sämre betyg känns det 

inte så bra, säger han. Han menar att han blir sur men att det motiverar honom att arbeta hårdare. 

Han tycker inte att man ska börja med betyg så mycket tidigare, tidigast i femman. Han motiverar 

detta med att det kan bli för stressigt i lägre åldrar, och att de yngre eleverna kanske inte har 

förståelse för att de tidiga betygen inte är avgörande i och för framtiden.  

 Om Jonathan får ett dåligt betyg påverkar inte det, vad han tycker om ämnet men om han får 

bra betyg i ett ämne, upplever han att det blir roligare. Han känner att det blir enklare att prestera 

då och att han anstränger sig mer.  

 Jonathan tycker att lärarna i största allmänhet har satt korrekta betyg på honom och han 

nämner att han hade satt samma i de ämnen de fick bedöma sig själva. Däremot anser han att 

betygssystemet är lite orättvist och missvisande. Han tycker att små brister i kunskapen kan få för 

stora konsekvenser för slutbetyget. 

 Jonathan tror att det lärarna bedömer eleverna på är hur de jobbar under året men också 

kunskaperna, hur de utvecklas. Han tror inte att relationen med läraren påverkar betyget vare sig 

positivt eller negativt. 

 Enligt Jonathan är det viktigare att lära sig saker än att få ett bra betyg.  

Daniel: Vad tycker du är viktigast då? Att få ett bra betyg eller lära sig saker? 

Jonathan: Lära sig saker. 

Daniel: Varför då? 

Jonathan: Jag tycker inte att betyget är jätteviktigt, det är ju bara någonting var 

man ligger till. Och att lära sig saker är mycket viktigare, betyg är inte viktigt 

tycker jag, eller jo det kanske blir det längre in, men att lära sig är väl alltid bättre. 

   (ur intervju med Jonathan) 

 

Jonathan har förståelse för att betygen blir viktigare längre fram i skolgången men i sexan är 

kunskapen det viktigaste för honom. 
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Elevintervju 5 - Ida 

Idas favoritämnen är musik och idrott, eftersom hon får vara aktiv. Det är även idrott och musik 

som det är viktigast för Ida att få bra betyg i. De ämnen hon tycker minst om är engelska och 

matematik. Hon har alltid haft svårt för dessa ämnen och hon får extra stöd under skoltid för att 

klara av att få E i dem. Det kändes dåligt att få F i både engelska och matematik för hon har alltid 

haft svårt för dem. Men hon säger att hon ska kämpa på och iallafall få E i dem till slut. 

 Den största skillnaden mellan årskurs 5 och årskurs 6 är att man får betyg istället för 

omdömen. Ida säger att hon därför tycker att det var bättre att gå i femman. Hon beskriver att 

hon kan känna sig stressad och pressad nu när hon ska få betyg istället för omdömen och att det 

är jobbigt att inte veta hur hon ligger till, innan hon får betygen. En annan svårighet med betyg 

enligt Ida är, att man anser att man har varit duktig och arbetat bra men sen får man ändå ett lågt 

betyg. Efteråt kändes det bättre och hon tyckte att det var skönt att ha fått dem, då hon tycker att 

väntan nästan är den värsta delen. 

 Betygen är inget hon pratar om med sina klasskamrater. Den enda hon brukar jämföra och 

prata med om sina betyg är sin kusin som också går i årskurs 6. Om Ida skulle få bestämma skulle 

man få betyg i åttan eller nian för då är man mer redo för det. Men en positiv sak med betyg, som 

hon kommer på, är att man vet var man ligger och då vet man vilket ämne man behöver träna 

mer på.  

 

Ida: I femman får man ju bara omdömen så jag tycker att femman är mycket 

bättre än sexan för då får man inte betyg. För det känns lite... När man får 

betygen då blir man lite stressad och pressad för man vet ju inte vad man får. 

    (ur intervju med Ida) 

 

Hon tycker att det är svårt att förstå betygskriterierna och är tveksam om de har gått igenom 

det i klassen. Hon säger att hon inte riktigt vet vad det är. Ida tycker att hon fick ungefär de betyg 

hon hade förväntat sig dock hade hon hoppats på att få högre betyg i sitt favoritämne idrott. 

När Ida måste välja på ett bra betyg eller att lära sig något, väljer hon kunskapen, för ett betyg 

är bara en bokstav. Om man lär sig saker, har man användning av det senare. 

Ida tror att det inte bara är kunskapen som lärarna bedömer dem på utan även hur man är i 

klassrummet och om man sköter sig. Men om man är vän eller inte med läraren påverkar inte 

betyget, tror hon. Enligt Ida är det viktigast att man sköter sig i klassrummet framför provresultat 

eller arbetsmängd. En nackdel med betyg, som kom upp under intervjun, var att hon upplevde 

betygssystemet som orättvist, eftersom man måste klara av allt på C-nivån för att få ett C i betyg. 
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Hon tycker själv att hon borde ha fått ett C i idrott men eftersom hon har svårt för orientering 

fick hon inte det fast hon har minst C på allt annat i idrott. 

Elevintervju 6 - Emil 

Emils favoritämne är SO och främst Historia. Han vill bli historielärare när han blir äldre och det 

är därför viktigt att få bra betyg i historia tror han. Den enda skillnaden på att gå i femman 

jämfört med sexan är att man får betyg och att lärarna förväntar sig att eleverna ska vara mognare 

nu jämfört med tidigare. Han föredrar betyg framför omdöme för ett omdöme säger inte så 

mycket, bara att man är “duktig på det... och mindre duktig i det...”. Det blir mycket tydligare var 

man ligger med betyg, tycker Emil. Han tycker att det är mycket lättare att säga hur man ligger till 

om någon frågar. Då kan man säga bokstaven som man har fått istället för vad man har varit 

duktig i. 

 Han tycker dock att det är konstigt och orättvist att man får ett D, om man har A i allt 

förutom ett F. Han tycker att majoriteten eller genomsnittet borde bestämma betyget. 

Att få betyg är något som är kul och han tycker att det är roligt att få veta var man ligger. Vissa 

i klassen tyckte som han, att det var spännande med betyg men han säger att vissa var rädda för 

att få betyg också. Men de pratar inte så mycket om betygen med varandra i klassen. Det var bara 

om man hade fått ett bra betyg i ett ämne, som man visade upp det för de andra. En 

betygsrelaterad sak de hade pratade om, var att alla elever hade fått D i slöjd. Detta var något 

Emil och hans klasskamrater inte riktigt kunde förstå. 

 Det var lite olika hur lärarna gjorde med deras betyg men Emil tyckte att det var bäst, när 

lärarna gav eleverna en motivering till varför och vad de kan öva mer på. Detta tyckte han var 

mycket bättre än de lärare som inte sa något alls. 

Det är inte i sexan utan i nian som det är viktigast att få bra betyg, eftersom ingen kommer att 

gå tillbaka och kolla vad han fick i hemkunskap i sexan, tror han. Han tycker att det är viktigare 

att man lär sig något, för då kan man få högre betyg, när man blir äldre. Han menar att man 

kanske kan jättemycket men lärarna kanske inte tycker det och ger låga betyg. Emil säger att han 

inte påverkas av betygen. Skolan blir varken roligare eller tråkigare beroende på vad han får för 

betyg. Det är bara en bokstav. 

 Emil: Påverkas inte av betygen. 

 Johan: Varför tror du att du inte gör det? 

 Emil: Det är ungefär som mamma tycker, det är bara en bokstav. Hon hade liksom 

 G. Det är bara några bokstäver. 

    (ur intervju med Emil) 
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Elevintervju 7 - Olle 

Olle tycker inte att det har varit någon större skillnad mellan att gå i årskurs 5 och årskurs 6. Han 

trodde på förhand att det skulle vara mycket svårare men det har gått bra tycker han. Det ämne 

han tycker minst om i skolan är engelska och anledningen till det är att han tycker att det är 

svårast. Han föredrar betyg framför omdöme. Han tyckte att det var svårt att veta var han låg när, 

han fick omdöme. Med betyg får man veta mer exakt hur man ligger till och sen får man nästan 

som ett omdöme, samtidigt som man får betyget. Han tycker att det är bra att man får betyg i 

sexan. Det är inget han direkt tänker på säger han. Det är ganska viktigt för Olle att få bra betyg, 

för han vill undvika besvikelsen och känslan av att man är dålig, som han kan känna om han får 

ett dåligt betyg. 

 Kärnämnena är de ämnen som det är viktigt att få bra betyg i, men det är först senare. Vill 

han få ett bra jobb är det inte nu i årskurs 6, som han måste ha bra betyg. Emil tycker inte att han 

blir speciellt påverkad av betygen. Ett ämne blir inte tråkigare bara för att han får ett lågt betyg 

men han säger att ett ämne kan bli lite roligare, om man får ett högt betyg. Får han ett B blir han 

glad men vill då försöka få ett A. Han säger att han ibland underskattar sig själv och hade satt lite 

lägre betyg på sig själv än vad lärarna gjorde. Men det kan också bero på att han tyckte att språket 

var svårt att förstå, när de skulle bedöma sig själva. Han nämner svårigheterna i att veta vad som 

är utvecklat och vad som är väl utvecklat. Så han tyckte att det var väldigt svårt att sätta betyg på 

sig själv, när han inte riktigt förstår betygskriterierna. 

Elevintervju 8 - Lotta 

Lotta säger att en del av hennes lärare visar klassen betygskriterierna och vad som krävs för de 

olika betygen. Hon berättar också att några lärare sätter sig med varje elev och förklarar vad som 

är bra och vad eleven måste jobba mer på för att nå ett högre betyg. Hon tycker att det är synd att 

inte fler lärare har dessa samtal med eleverna. 

 Lotta är medveten om att betygen i sexan inte har samma betydelse som betygen i sjuan, åttan 

och nian, för det är de som används när hon ska söka till gymnasiet. Men hon tycker ändå att alla 

ämnen är lika viktiga och vill inte få dåligt betyg i något ämne, bara för att hon inte är intresserad 

av eller inte gillar det. Lotta tycker dock att ett ämne kan bli roligare, om hon får bra betyg i det. 

 Hon tycker att man ska vänta med betyg till sjuan, då hon tycker att det är stressigt som det är 

med alla nationella prov i sexan. Hon hänvisar även till att man är lite äldre i sjuan än i sexan. 
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 Lotta menar att betygen inte fungerar som en sporre för henne att anstränga sig mer i skolan. 

Hon anser att hon inte behöver den motivationen, då hon tycker skolan är kul ändå. Samtidigt 

menar hon att hon vill ha så bra betyg som möjligt. 

 Hon berättar att hon tycker att det är lättare att förstå ett betyg i form av en bokstav än ett 

omdöme med text och att betyget blir en tydligare indikation på hur det går i skolan och hur hon 

ligger till. Samtidigt använder hon omdömet, tittar på det och försöker ta till sig av det.   

 Lotta tycker att lärarna bedömer eleverna rättvist, men tycker att lärarna har betygsatt henne 

annorlunda än hon trodde. Hon fick högre än hon trodde i vissa ämnen och lägre i andra. Hon är 

av uppfattningen att lärarna bedömer eleverna på hur de arbetar och om de uppnår målen. Även 

Lotta tycker att betygssystemet är orättvist och konstigt. Hon förklarar: 

 

Daniel: Vad tror du det är som lärarna bedömer er på? 

Lotta: Jag tror dom bedömer hur vi arbetar, och om vi uppnått målen, i det 

ämnet. För dom kollar ju på det, och sen sammanfattar dom, klarat typ allting på 

E-nivån, C-nivån så får man ett D, såhär jättekonstigt. Det är som på idrotten, om 

man är jätteduktig i alla saker men inte kan simma då får man D, så det är lite 

orättvist.    

                                         (ur intervju med Lotta) 

 

Hon tror inte relationen man har med läraren påverkar betyget, utan hon är av uppfattningen 

att läraren är professionell och bara tittar på vad eleven uppnått under terminen. 

Lotta anser att betyget kommer i andra hand, vad man lär sig och får för kunskap är mycket 

viktigare enligt henne. ” …det är ingen som kommer fråga vad jag fick för betyg i det här ämnet i 

sexan.” Däremot menar hon att det är roligt att få ett bra betyg. 

Elevintervju 9 - Rasmus 

Rasmus förklarar att lärarna ibland går igenom betygskriterierna för de olika betygen och vad som 

krävs. Han säger också att lärarna försöker förklara vad som menas med de olika kriterierna. 

 När det gäller betygen, tycker han att alla betyg är viktiga. Men vissa är kanske lite viktigare att 

få bra i, t.ex. Matematik och Engelska, då man kan ha mer användning av dem i framtiden. Han 

menar att det inte är lika viktigt att kunna måla fint, som att kunna prata engelska. 

 Rasmus tycker inte att det är så viktigt vilket betyg han får, så länge han är godkänd. Han 

upplever att han anstränger sig mer nu i sexan än i de tidigare årskurserna och att det är betygen 
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som motiverar honom. Han tycker att det är viktigt att få bra betyg i ämnen han tycker om, och 

anstränger sig mer i dem. När han anstränger sig, vill han ha ett kvitto på att det ger resultat i 

form av ett bra betyg. Samtidigt blir han besviken, när han får ett sämre betyg. Rasmus anser att 

ett ämne kan bli roligare, om man får bra betyg i det. Han menar också att ett högt betyg 

motiverar honom att kämpa för ett ännu högre betyg. Han exemplifierade detta med att ett B 

kunde motivera honom att jobba hårdare för att nå ett A i ämnet. 

 Rasmus tycker att det negativa med betyg är, att det kan bli för mycket fokus på betygen, och 

att de tar över andra delar av tillvaron. Medan de positiva är att han vet var han ligger till i de 

olika ämnena. 

 Han upplever att lärarna bedömer rättvist och att lärarna bedömde honom likvärdigt med 

hans egen uppfattning. Rasmus tror att det lärarna tittar på, när de sätter betyg är hur eleven 

presterade på de nationella proven och hur man jobbat under året. Han tror det är viktigt att man 

lärt sig ”de rätta grejerna”. Rasmus tror inte att betyget påverkas av vilken relation man som elev 

har till läraren. 

 Enligt Rasmus ska elever inte få betyg tidigare än i sexan, kanske till och med i sjuan. Han 

tycker att eleverna i trean och fyran är för små och han tror att ett lågt betyg kan knäcka elever 

som är yngre. Han har också en förståelse för att sexans betyg inte är de som används i framtiden 

men är osäker på om yngre elever förstår det. 

Rasmus tycker att det är viktigare att lära sig saker än att få bra betyg. Han menar att betyget 

bara är en bokstav och det är enligt honom ändå baserat på vad man kan. 

Rasmus: Betyget är bara ett betyg, det är en bokstav. Betyget handlar om det man 

har lärt sig. Det är ju själva kunskapen. 

   (ur intervju med Rasmus) 

Lärarintervjuer skola B 

Lärarintervju 2 - Anna 

Anna är relativt ny i yrket och har jobbat som lärare i ett och ett halvt år. Anna medger att hon 

märker att eleverna känner ett större ansvar och allvar efter övergången från årskurs 5 till årskurs 

6. Mycket har det att göra med betygen, tror hon, och att de inte längre får omdömen. Hon 

tycker sig se att eleverna överlag tycker att det är kul att få betyg, då det blir tydligare var de 

befinner sig istället för att få ett lite otydligare omdöme. Det blir ett kvitto på hur de ligger till 

inför sjuan, säger hon, som en av de fördelar som eleverna har nämnt för henne. 
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 Anna själv ser både fördelar och nackdelar med betyg i årskurs 6. Det svåra med att sätta 

betyg som lärare är de olika tolkningarna man kan göra på kunskapskraven. Vad är det som skiljer 

en utvecklad beskrivning och en väl utvecklad beskrivning, undrar hon. Det är sådana tolkningar 

som försvårar arbetet med betygssättningen, menar hon. Hon ser de nationella proven som ett 

stöd i hennes bedömningsarbete, då det står tydligt hur man ska bedöma elevens prestation samt 

att det utgör ett bra stöd till hennes egna dokumentation. Anna upplever även betygsskalan som 

något orättvis, då det ibland kan bli missvisande, när en elever har presterat otroligt bra i alla 

områden utom ett, för det kan påverka betyget rätt mycket. Man har inte råd med någon direkt 

svacka, om man vill ha ett högt betyg. Detta kan hon tycka är lite väl hårt mot eleverna, som 

kanske inte uppfattar det på samma sätt som en vuxen skulle göra. Hon kan även känna en liten 

oro att hon gör fel vid sin bedömning, om hon är för hård eller för snäll.  

 

Anna: Det är ganska svårt kan jag tycka (att sätta betyg) och man blir ju rädd 

att man inte gör rätt, eller är jag för hård eller är jag för snäll. För det är ganska 

svårt för jag är den enda som har svenska på mellanstadiet på den här skolan 

för den är ganska liten. Så som ganska nyexaminerad så kan man ju vara lite 

osäker tycker jag. 

    (ur intervju med Anna) 

 
Men hon arbetar tydligt mot kunskapskraven och vid varje introduktion och avslutning av ett 

arbetsområde går hon igenom vilka kunskapskrav de arbetar mot och utvärderar sedan det. 

 Lärarna på skolan utgår från ett material där eleverna ska utvärdera sig själva och för in vad 

han eller hon anser sig själv befinna sig enligt betygsskalan. Hon vet inte exakt hur alla andra 

lärare på skolan arbetar med sin bedömning men hon tycker själv att det är viktigt att prata med 

varje elev och motivera varför eleven har fått det betyg den fått. Genom att använda 

självvärderingsmaterialet tror hon inte att betygen kommer som någon överraskning, när eleverna 

öppnar kuvertet, vilket hon också anser är viktigt. 

 Hon pratar inte direkt om pressen kring betygssättningen med eleverna men de pratar en del 

om de nationella proven. Hon försöker dämpa elevernas nervositet genom att påminna dem om 

att det är hela terminens arbete som ligger till grund för betygen, inte enbart de nationella proven. 

Att betygen ska ha någon större påverkan på deras intresse i skolan tror hon inte, utan det 

kommer senare i högstadiet eller gymnasiet. Hon tror dock att ett högt betyg kan påverka elevens 

intresse i en större utsträckning än ett negativt. 
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Lärarintervju 3 - Alfred 

Alfred har arbetat som lärare i ett år. Han jobbar i en klass med både femmor och sexor och 

tycker att han märker en skillnad på eleverna som går i sexan jämfört med dem som går i 

femman. Han är av uppfattningen att betygen får dem att jobba hårdare och att det i och med 

betygen finns ett tydligare mål att sträva mot. 

Daniel: Märker du någon skillnad på eleverna när de går i sexan jämfört med när 

de går i femman?  

Alfred: Ja det tycker jag, jag tycker att attityden mot vad man jobbar med och, hur 

hårt eleverna jobbar blir skillnad. Dom märker att dom måste göra nånting, dom 

har ett mål att sträva mot, som är ganska tydligt, emot vad dom tycker annars. 

Även om det är samma mål man jobbar mot så syns det tydligare. Så fort det blir 

ett betyg inlagt. 
    (ur intervju med Alfred) 

Detta tycker han påverkar dem positivt. Alfred upplever också att eleverna värdesätter betygen 

och att de tycker att det är viktigt att få ett godkänt betyg. Han känner att de lite svagare eleverna 

blir stressade av betygen. Dock ser han betygen som ett motiverande redskap för eleverna och 

tror att alla elever gynnas av dem, när det är över och de har fått sina betyg. Han tror också att 

eleverna tycker att betyget blir en tydlig indikation på var de ligger och vad de kan, jämfört med 

omdömen och skriftlig feedback, som mer fokuserar på vad de inte kan och vad som ska 

förbättras. 

 Alfred berättar att han ständigt försöker informera eleverna om vad som krävs för att 

utvecklas och förbättra betygen. Han försöker med hjälp av skriftliga kommentarer berätta vad 

som varit bra med en text och vad som kan förbättras. Å andra sidan tycker han att det är svårt 

att förklara för eleverna vad de olika betygskriterierna innebär, när han själv har svårt att förstå 

vad som menas med olika ord och begrepp i de olika betygsnivåerna. Han menar att muntlig 

feedback kommer lite hela tiden per automatik. Han poängterar också att det är prestationen och 

arbetet som lyfts och inte individen. Eleverna får också vara delaktiga i utdelandet av feedback, då 

de använder sig av ”two stars and a wish”, där eleverna själva får berömma sina kamrater samt 

säga vad de önskar att mottagaren ska tänka på till nästa gång. Alfred upplever att eleverna 

uppskattar denna kamratbedömning. 

 Alfred undviker att ge eleverna prov. Han tycker att det blir en för summativ bedömning, 

baserad på elevens dagsform. Han menar att det är svårt att bedöma en elevs förmåga utifrån ett 

prov. Han föredrar att se elevens progression och hur elevens arbeten utvecklas med hjälp av 
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t.ex. feedback på tidigare arbeten. Han nämner dock att summativ bedömning bör kombineras 

med formativ.     

 Alfred tror att eleverna för det mesta håller med om de betyg de får. Han berättar att han 

tycker att det är svårt att sätta betyg på eleverna. Han vill inte vara för snäll och göra eleven en 

”björntjänst” men han vill inte heller vara för hård. Han anser att han är lite hård, när han sätter 

elevernas första betyg och att det känns bra, även om han är splittrad. Han berättar vidare att han 

tror att ett lägre betyg snarare sporrar eleverna att köra hårdare än att det sänker eleven. Han tror 

också att ett bra betyg får eleven att vilja behålla det och vara fortsatt bra i ämnet. Alfred förklarar 

att det inte går att berätta för eleven allt för tidigt vad den kommer att få för betyg men att han 

försöker meddela eleven hur den ligger till och vad som saknas för att nå nästa nivå på 

betygsskalan. 

 Alfred anser inte att relationen till eleven påverkar hur han bedömer eleven. Däremot menar 

han att det finns elever han hoppas extra på och som han vill extra väl. 

Alfred tycker att inte att man ska börja med betyg tidigare än i femman. Han tycker att han 

kan ana en attitydsförändring i femman och att eleverna i fyran ännu är lite för unga. 
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Analys 

I följande avsnitt kommer vi att presentera vår analys genom att koppla studiens resultat till vårt 

teoretiska perspektiv och presentera det tematiskt i tre delar. Den första underrubriken är betyg 

som bedömning och feedback, som kommer att hantera de olika delar av bedömning och 

återkoppling, som vi har kunnat identifiera i elevernas och lärarnas svar. Den andra delen 

kommer att fokusera på vad eleverna och lärarna säger att de utgår från vid bedömning och vad 

eleverna tror ligger till grund till deras betyg. Under den sista rubriken kommer vi att analysera de 

svar vi har fått kring motivation, utifrån de typer av motivation vi har presenterat i det teoretiska 

perspektivet. 

Betyg som bedömning och feedback 

Summativ bedömning beskrivs av Lundahl, Riis & Román (2010, s. 17) som en bedömning som 

baseras på en slutprodukt eller en prestation som sammanfattas i ett meritvärde. Summativ 

bedömning kräver återkoppling på elevens prestation, för att ge eleven de bästa förutsättningarna 

för en fortsatt utveckling (Jönsson, 2013, s. 88). Eleverna i undersökningen identifierar bristen av 

återkoppling på deras prestation frånsett betyget de får i slutet av varje termin. Kajsa och Lotta är 

två elever som nämner att de uppskattar, när lärarna informerar om var de ligger till och vad de 

måste göra för att förbättra sitt betyg. Detta kan kopplas till processorienterad feedback, som 

beskrivs som feedback mot elevens handlingar och arbete bakom produkten (Lundahl m.fl, 2010, 

s. 17). I ljuset av detta bör det sägas att lärarna i vår undersökning, anser att det är viktigt att ge 

eleverna kontinuerlig information om hur de ligger till och vad som krävs för att höja sitt betyg.  

 Eleven Emil är positivt inställd till betyg som bedömningsform men önskar att fler lärare ger 

dem en motivering till betyget de får. Både Ida och Annika säger, precis som Emil, att betyg är 

något positivt, då de tydligare ser i vilka ämnen de behöver anstränga sig mer. En frekvent uttalad 

åsikt hos eleverna är, att det blir tydligare för dem var de ligger till med den summativa 

bedömning, som de får i årskurs 6. De omdömen de fått i tidigare årskurser har enligt dessa 

elever varit svårare att förstå och tolka. Att ett omdöme kan vara svårt att förstå är något som 

läraren Anna håller med om. Hon tror i likhet med elevernas svar att betyg är roligare, eftersom 

det blir tydligare. De intervjuade eleverna tyckte det blev otydligt med omdömen. Det var enligt 

dem svårt att veta exakt var de befann sig, när de fick omdömen. Omdömet gav inte tillräckligt 

med information, som de önskat. Det blev tydligare för till exempel eleven Emil med en bokstav 

och han kunde ge sin omgivning tydligare besked på frågan, hur han låg till. Ett liknande synsätt 

hade Kajsa, som såg betygen som en måttstock för att kunna jämföra med sina tidigare betyg. 
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  De studier som nämnts tidigare (Lundahl, 2010, s. 17) tar upp de effekter som summativ 

bedömning kan ha på elever. Resultatet visar att betyg kan ha ingen eller till och med en negativ 

effekt på elevers lärande. Detta är dock inget som de intervjuade lärarna bekräftar, utan de 

upplever att eleverna tar skolan mer på allvar i årskurs 6 jämfört med tidigare. Läraren Anna tror 

att det beror på att de nu får betyg och inte omdömen. Lisabeth kan dock känna att det kan vara 

destruktivt att ge lågpresterande elever låga betyg, då det kan få dem att ge upp. Alfred tycker att 

eleverna arbetar hårdare nu, eftersom det finns ett tydligare mål att arbeta mot. Eleverna tar inte 

upp att deras lärande skulle drabbas negativt genom att få betyg, inte heller att de skulle känna sig 

exkluderade från att fortsätta utvecklas (Klapp Lekholm, 2008). Eleverna har som tidigare 

nämnts, ställt sig positiva till betyg, eftersom det ger tydligare besked än ett omdöme. Läraren 

Lisabeth säger att det kan finnas en nackdel med att det just blir tydligare var de ligger, då de ser 

betyget som slutgiltigt och inte som ett redskap för förbättring. Hon argumenterar för att ett 

omdöme signalerar till eleverna att de kan arbeta vidare på uppgiften och förbättra den.  

 På frågan om vad som är nackdelen med betyg svarar eleverna att det är den eventuella 

besvikelsen ett lågt betyg skulle resultera i, stressen inför att få betyg och pressen att prestera lika 

bra eller bättre än tidigare, som är mest negativt. Jonathan och Annika är två av de elever som 

beskriver att de upplever en press inför att inte leva upp till omgivningens krav. Det är dock fler 

elever som säger att de vill kämpa mer för att höja ett lågt betyg än ge upp.  

Vad bedöms?  

Utifrån det insamlade empiriska materialet har vi kunnat se, att elevernas uppfattningar om vad 

de tror de blir bedömda på varierar. I likhet med Klapp Lekholm (2008, s. 20-21) nämner 

eleverna flera olika implicita och explicita funktioner, som påverkar dem och deras betyg. Många 

elever tror att det är kunskaper som bedöms, medan andra är av uppfattningen att bl.a. beteendet 

i klassrummet och hur man sköter sig, speglas i betyget. Annika och Ida tror att det är en 

kombination mellan olika faktorer, som spelar in när läraren betygsätter eleverna. Annika tror att 

det är kunskapen som är viktigast men tror även att hur skötsam man är på lektionerna spelar in. 

Ida tror, tvärt emot Annika, att hur man sköter sig i klassrummet påverkar mer än faktiska 

skolresultat. Ronja är en elev vars uppfattning liknar Annikas. Ronja urskiljer sig dock, genom att 

tro att relationen till läraren kan påverka betyget. Våra intervjuade lärare är av en annan 

uppfattning än eleverna och uppger att de endast utgår från elevernas arbeten och resultat vid 

deras bedömning. Lärarna nämner enbart betygens explicita funktioner (Ibid). Bland lärarna 

nämns svårigheterna med att tolka och applicera betygskriterierna i praktiken. Läraren Lisabeth 

tycker inte att det är svårt, eftersom hon har gjort det under en längre tid. Hon tror dock att de 
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elever som ser sig själva som stökiga tror att de blir bedömda på deras beteende i större 

utsträckning än andra elever. 

  Att förstå betygskriterierna och kunskapskraven är något som i eleverna har svårigheter med. 

Olle till exempel, säger att de får göra en självbedömning, vilket han tycker är bra, men att han 

inte förstår skillnaden mellan de olika formuleringarna. Detta är något som läraren Anna styrker i 

sina svar och säger att lärare blir tvungna att göra subjektiva tolkningar av kunskapskraven. 

Motivation 

I vårt resultat kan vi urskilja att de intervjuade eleverna tar skolan mer på allvar i sexan, då de nu 

får betyg istället för mer informella omdömen. Betyg som bedömningsform är en yttre faktor 

som i flera fall kan härledas till yttre motivation, det behöver dock inte utesluta att en elev också 

drivs av en inre motivation. I de flesta av fallen, som vi kommer att exemplifiera, kan vi se att det 

är fler elever som är yttre motiverade i jämförelse med de som är inre motiverade eller 

amotiverade. 

 En majoritet av eleverna, som gav exempel på nackdelar med betyg, uppgav att de kunde 

uppleva en stress eller press kring betygssättningen, vilket är ett tecken på yttre motivation. En 

elev som är inre motiverad är mer avslappnad och inte lika ångestfylld (Hassmén, 2006, s.170). 

Annika nämner att hon känner en press och att hennes lärare förväntar sig att hon ska få bra 

betyg. Ida är en annan elev som upplever en viss stress och beskriver betygssättningen som oviss 

och ångestfylld. Vidare säger hon att hon skulle föredra att få omdömen, något som förstärker 

bilden av att hon har en negativ inställning gentemot betyg. Det ska dock sägas att hon nämner 

ett flertal fördelar med betyg och är inte enbart negativ till dem. Att eleverna känner sig stressade 

och pressade är något som bekräftas av lärarna. Läraren Alfred säger att han tycker sig se att de 

lågpresterande eleverna blir något mer stressade av betygen men tror att alla elever blir mer 

motiverade i årskurs 6 jämfört med tidigare årskurser. Läraren Anna tror inte att betygen påverkar 

elevernas motivation i någon vidare utsträckning men att ett bra betyg har en större effekt än ett 

lågt betyg. 

 Yttre motiverade individer drivs av de fördelar och belöningar, som kan uppnås efter själva 

handlingen (Ibid). Flera elever säger att bra betyg i framtiden kan resultera i ett bra yrke, när de 

blir äldre. Andra elever säger även att bra betyg nu kan göra så att de kommer vidare och kan gå 

på gymnasiet. Kajsa tycker inte att så många i hennes klass bryr sig om betygen men hon gör det 

för hon vill komma vidare.  

Vi har i många fall kopplat betyg som ett uttryck för yttre motivation. Ronja och Emil är två 

av de elever som i viss mån använder betygen som ett uttrycksätt för i någon utsträckning yttre 
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motivation. Emil säger att man gärna jämför sig och visar upp sina betyg, om man har fått en 

högt sådant. Ronja är en tydligt yttre motiverad elev som ser sina betyg som ett medel för 

framtida belöningar i form av ett bra yrke. Hon brukar även jämföra sina betyg med sina 

klasskamrater, något som läraren uppmuntrar eleverna till. Kajsa delar många svar med Ronja och 

anser att ett bra betyg är viktigare än den faktiska kunskapen.  

 Yttre motivation delas upp i fyra delar. Två av dessa är mer frekvent förekommande i 

elevernas svar. Dessa två typer är yttre reglering och introjicerad reglering. Den förstnämnda 

beskriver de elever som drivs av belöningar eller negativa konsekvenser handlingarna kan 

resultera i (Hassmén, 2006, s. 171). Här placeras de elever som uppger att de strävar efter att nå 

höga betyg för att få tillgång till vidare utbildning eller arbeten. Kajsa och Ronja är två exempel på 

elever som vi har intervjuat som passar in på den här beskrivningen. Enligt Kajsa är matematik 

och naturkunskap de två viktigaste ämnena, för det är bra att kunna för att i framtiden få ett bra 

arbete.  

 Den andra typen av yttre motivation som vi kan se i ett flertal intervjuer är introjicerad 

reglering, som innebär att eleven motiveras av att undvika skuldkänslor och handlingen kan 

upplevas som påtvingad (Ibid). Jonathan är en elev som kan ses tillhöra den här kategorin då han 

känner en press att få så höga betyg som möjligt, eftersom det inte känns bra när han får dåliga 

betyg. Han är dock medveten om att det är högre upp i högstadiet, som det blir ännu viktigare att 

få bra betyg. Vi har tidigare nämnt eleven Ida som ett exempel på en elev som uppvisar en viss 

yttre motivation. Precis som Jonathan kan Ida placeras inom introjicerad reglering, då hon 

nämner att betyg inte är något hon föredrar men att hon anstränger sig för att undvika att bli 

underkänd och att det är jobbigt att inte veta innan, om hon har klarat sig eller inte. 

 Betyg är en yttre motiverande faktor som överlag ger eleverna en anledning att anstränga sig 

ytterligare. Både Jonathan och Rasmus säger att betygen inte är viktiga nu i årskurs 6, utan att det 

är först senare. Men båda två säger att de anstränger sig extra mycket om de får ett bra betyg i ett 

ämne och att det är viktigt att man klarar minst E i alla ämnen. 

 Trots att det vid många fall går att urskilja att eleverna drivs av yttre faktorer, främst betyg, 

kan vi se att det i vissa fall finns tecken på inre motivation. Inre motivation kännetecknas av att, i 

det här fallet, eleven motiveras av tillfredsställelsen som själva handlingen eller utförandet ger 

(Hassmén, 2006, s. 170). Ida berättar att hennes favoritämnen är musik och idrott. Det är även i 

dessa ämnen hon verkligen vill få bra betyg. Detta kan kopplas till vad Hassmén (2006, s. 170 - 

171) beskriver som inre motivation för att uppleva stimulans. Hon trivs på idrotts- och 

musiklektionerna, eftersom hon får vara aktiv och anser att dessa är roligast. Den tillfredsställelse 

hon känner på dessa lektioner, kan då anses bli motivationshöjande. Lotta är en annan elev som 
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kan anses drivas av inre motivation. Hon berättar att betygen inte behövs för att hon ska 

anstränga sig, utan säger att hon tycker att skolan är rolig. Här går det att dra en parallell till den 

första typen av inre motivation som nämnts, då individen drivs av den positiva känslan som 

uppstår när han eller hon upptäcker, förstår eller lär sig någonting nytt (Ibid).         

 Emil berättar att hans favoritämne i skolan är historia och att han vill bli historielärare i 

framtiden. Emil har med andra ord ett mål att uppnå, vilket är ytterligare en typ av inre 

motivation. Dock är det inte målet, att bli historielärare, som här är det viktigaste för 

motivationen, utan prestationen som krävs för att nå målet, eftersom historia är ett av hans 

personliga intressen (Ibid). 

 Vi har haft svårigheter att hitta svar hos de intervjuade eleverna som kan kopplas till 

amotivation i vår studie. Läraren Lisabeth har dock upplevt att låga betyg kan resultera i 

amotivation hos eleverna. Hon säger att det kan bero på att eleverna känner en viss hjälplöshet 

och brist på framgångsrika strategier. Detta kan härledas till samtliga tre typer av amotivation som 

vi har utgått från. De olika anledningarna till amotivation kan vara en upplevd brist på 

kompetens, bristfälliga strategier eller en känsla av hjälplöshet (Hassmén, 2006, s. 172). 
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Diskussion 

I diskussionsavsnittet kommer vi att, med hjälp av den tidigare forskning som vi har tagit upp i 

studiens litteraturöversikt, behandla de olika svar vi fått i intervjuer med både lärare och elever. Vi 

kommer att på en högre analytisk nivå beröra våra forskningsfrågor. Diskussionen delas upp i 

avsnitt som vi finner aktuella för att kunna diskutera studiens syfte och forskningsfrågor. 

Tidigare forskning 

Bedömning 

En undersökning gjord av Lärarnas Nyheter (2013) visar att många verksamma lärare känner en 

osäkerhet kring betygssättning. Vi har i våra lärarintervjuer fått svar som stämmer överens med 

denna undersökning. Bland annat beskriver de intervjuade lärarna att en av svårigheterna är att 

förstå betygskriterierna. En annan anledning skulle kunna vara, likt det vi nämnde i bakgrunden, 

att lärarstudenter mot de lägre stadierna under sin utbildning inte får tillräcklig kunskap kring 

betygsättning och bedömning. Vår uppfattning är att studenten eller läraren själv måste ansvara 

för att inhämta denna kunskap.   

 Under elevintervjuerna uppmärksammade en av respondenterna att alla elever hade fått ett 

och samma betyg i slöjd. Enligt undersökningen i Lärarnas Nyheter (Ibid) fann man att 

majoriteten, 67%, av lärarna inte använder sig av hela betygsskalan. Detta skulle kunna ha ett 

samband med att lärarna känner sig osäkra, när det kommer till att tolka betygskriterier och 

kunskapskrav.     

 Vi har i analysstadiet av vår studie sett att majoriteten av de intervjuade eleverna har en mer 

positiv inställning till summativ bedömning i form av betyg, än vad de har till formativ 

bedömning. Enligt dem blir omdömen mer otydliga. I dagens skola förväntas eleverna arbeta mot 

olika kunskapsmål och blir bedömda utefter hur de presterar i relationen till de förutbestämda 

kriterierna. Vi har sett att betygen i form av en bokstav ger tydligare indikationer på hur väl 

eleverna lever upp till dessa kriterier (Jönsson, 2013, s. 13).  

 Betyg blir tydligare för eleverna, när det kommer till hur de ligger till och vilka ämnen de vill 

satsa mer på. Enligt Hattie och Timperley (2007, s. 84), krävs det att läraren tar hänsyn till ett 

flertal olika faktorer när feedback ges, som till exempel hur återkopplingen utformas, vad den 

innehåller och när den ges. Eleverna identifierar till viss del att den formativa bedömning och 

feedback de får, är otydlig och svårtolkad och att den inte ges tillräckligt kontinuerligt. Den 
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bristfälliga återkoppling, som eleverna har upplevt, kan vara en anledning till deras positiva 

inställning till betyg. Vi ställer oss här frågande till hur eleverna med hjälp av ett betyg i form av 

en bokstav, ska kunna veta vad som krävs för att utvecklas eller höja sitt betyg. För att eleven ska 

kunna utvecklas krävs det att läraren med hjälp av återkoppling vägleder eleven. Hattie och 

Timpeley (2007, s. 85-86) föreslår att läraren tillsammans med eleven ska besvara tre frågor: Vart 

är vi på väg? Hur ska vi ta oss dit? Vad är nästa steg? Det är enligt oss fortfarande viktigt att utgå 

från dessa frågor. Dock visar vårt resultat i studien att återkopplingen behöver vara tydligare och 

mer begriplig. När lärarna beskriver sitt arbetssätt ser vi likheter med Hattie och Timperleys 

(2007, s. 102-103) feedbackmodell, som beskrivs utifrån tre hierarkiska nivåer. Ett flertal elever 

menar dock att de önskar att få ytterligare, eller mer utförlig återkoppling på deras prestationer. 

De elever vars upplevelser stämmer överens med lärarnas berättelser, önskar att fler lärare 

arbetade på ett liknande sätt. Vi anser likt Hattie och Timperley (2007, s. 103) att en lyckad 

återkoppling kräver en utvecklad medvetenhet hos läraren, för att feedback ska ges på ett så 

effektivt och lyckosamt sätt som möjligt. 

 Klapp Lekholm (2010) menar att elever blir bedömda på olika grunder, beroende på om de är 

låg- eller högpresterade. Svagare elever blir i större utsträckning bedömda även för sina personliga 

egenskaper och sitt beteende. Medan högpresterande elever bedöms enbart för sina 

kunskapsrelaterade resultat. I vårt urval av elever tog vi ingen hänsyn till elevernas prestationsnivå 

och kan därför inte jämföra vårt resultat med forskningen. Vi tycker ändå att hennes forskning är 

relevant, eftersom hon belyser ett komplicerat område inom betygssättningen. Vi har i 

lärarintervjuerna fått exempel på omständigheter, som lärarna tycker är problematiska med 

bedömning. Exempelvis berättar Lisabeth att hon tycker det känns destruktivt att ge svaga elever 

låga betyg, när de ändå anstränger sig och försöker. Vi kan här bara spekulera i om det kan 

påverka lärarnas bedömningar av eleverna. 

Vi har kunnat se att eleverna har olika uppfattningar kring vad det är som de blir bedömda på. 

Detta kan ses i ljuset av det som Giota (2006, s.111) tar upp, att den subjektiva tolkning lärare gör 

på de olika betygskriterierna, lämnar utrymme för bedömning av andra faktorer än den faktiska 

och relevanta prestationen. 

Motivation 

Pygmalioneffekten (Jenner, 2004, s. 20) beskriver omgivningens påverkan på en individs 

motivation. Till exempel kan en lärares förväntningar påverka elevernas prestation. Vi är av 

uppfattningen att en lärare kan ha stor påverkan på eleven, både negativt och positivt, beroende 

på lärarens egna inställning. Flera av de intervjuade eleverna säger till exempel att de känner en 
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press från lärarna, att de måste prestera. Detta ligger nära det Ford (1992, s. 254) beskriver som 

“The responsive environment principle”, som menar att läraren blir en del av elevens motivation. 

Detta kan man se då lärarna och eleverna har liknande inställning till betyg. Lärarna beskriver 

betyg som motiverande för eleverna och att betyg är en bakomliggande orsak till att eleverna tar 

skolan mer på allvar. Eleverna i sin tur säger att de förväntas kunna mer och tar skolan mer 

seriöst än tidigare.  

 I analysen av resultatet identifierade vi tydligt förekomsten av yttre motiverade elever. Det 

samma kan vi se med prestationsinriktade elever kontra bemästringsorienterade elever. 

Prestationsinriktade elever strävar efter att nå ett så bra resultat som möjligt. Detta har vi kunnat 

se dominerade elevernas målsättning i skolan. Något mer sällsynt är bemästringsorienterade, som 

främst vill utveckla personliga egenskaper. Att elever beskriver sig själv som yttre motiverade eller 

prestationsinriktade tror vi kan bero på att skolan enligt Giota (2006, s. 295) är anpassad för 

denna typ av elever. Vilket leder till att eleverna anpassar sig efter lärarnas önskemål, för att 

kunna få så höga resultat som möjligt. En nackdel med att skolan är utformad på detta sätt, tror 

vi kan leda till att eleverna lär sig ytlig fakta likt det Ames (1992, s. 265) beskriver och menar att 

betyg inte leder till en djupare förståelse.  

 En liknande trend som vi har sett utifrån vår studie är att elever är mer fokuserade på 

prestationsmål än lärandemål, då eleverna i större utsträckning är yttre motiverade. Vi har i 

studien sett, att det inte behöver vara en dikotomi mellan inre och yttre motivation och att elever 

kan ha flera olika drivkrafter och målsättningar med sin skolgång. På samma sätt som att eleverna 

har en yttre motivation i skolan så kan de utanför skolans värld ha inre motiverade målsättningar 

med sin tillvaro (Giota, 2006, s. 100-101). 

 Att en tydlig majoritet av de elever som vi har intervjuat är positiva till betyg som 

bedömningsform, tror vi samspelar med förekomsten av yttre motiverade elever i vår studie, då 

eleverna får en yttre faktor som höjer deras motivation, eftersom de får ett tydligt verktyg att 

jämföra sig, både med sig själv och sin omgivning. 

Vi kan inte utesluta att eleverna alltid har haft en yttre motivation under deras tidigare 

skolgång. Men vi kan heller inte bortse från det faktum att lärarna i sin tur kan ha påverkat 

elevernas motivation, vilket eventuellt kan ha resulterat i att eleverna uppfattar att en yttre 

motiverad elev har större chans till framgång under deras framtida skolgång än en elev som 

fokuserar på egna uppsatta lärandemål. 
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Konklusion 

Syftet med studien var att undersöka elevernas uppfattningar av betyg och hur eleverna upplever 

att betyg påverkar deras motivation och prestation. Våra frågeställningar var hur eleverna 

upplever relationen mellan prestation och betyg och hur eleverna förhåller sig till 

betygskriterierna. Hur upplever eleverna att betyg påverkar deras egen motivation? Vad anser 

eleverna om att få betyg i årskurs 6 samt finns det några för- och nackdelar med betyg enligt dem 

och i så fall vilka. Hur ser lärarna på sin egen bedömning och hur den påverkar eleverna? 

Eleverna i vår studie är tydligt positiva till betyg och är mer motiverade att anstränga sig i 

årskurs 6 jämfört med tidigare. Skolan blir enligt eleverna mer på allvar och de tar skolan mer 

seriöst nu, när de får betyg. Den tydligaste fördelen med betyg enligt eleverna var, att det blev 

tydligt var de låg i varje ämne jämfört med tidigare, då de mottog omdömen. Ett flertal elever 

säger dock att de inte tycker att man är redo för betyg tidigare utan att det är bra som det är med 

betyg från och med årskurs 6, möjligtvis från årskurs 5. Lärarna och eleverna har en liknande 

attityd och inställning till betyg, vilket de ser som ett motivationsverktyg. Överlag tyckte eleverna 

att betygen speglade deras prestationer dock upplevde eleverna att de blev bedömda på olika 

grunder. Detta är något som lärarna inte uttryckt utan de menar att det enbart är den faktiska 

prestationen och kunskapsuppvisandet som ligger till grund för bedömningen.  

Att de två lärarna med kortast yrkeserfarenhet upplever större svårigheter kring bedömning 

och betygsättning än läraren med mer erfarenhet, kan stärka argumentet att lärarutbildningen inte 

berör ämnet tillräckligt. Vi anser att det är ett systemfel att lärare kommer ut i yrkeslivet efter 

fullbordad lärarutbildning utan tillräcklig bedömningskunskap och att det inte borde behövas ett 

par år av erfarenhet, för att en lärare ska känna sig trygg i att bedöma och betygssätta elever. Man 

kan bara spekulera i vilka konsekvenser detta kan ha för elever till nyexaminerade lärare. 

Vi ser ett flertal olika infallsvinklar för vidare forskning inom området. En intressant 

undersökning skulle vara att studera om elevernas inställning och attityd till betyg förändras i 

högstadiet och gymnasiet. Speciellt då flera av eleverna i undersökningen antydde att betygen blir 

viktigare i senare årskurser. Att genomföra en enkätundersökning inom forskningsområdet skulle 

även tillföra en mer generaliseringsbar empiri. Vidare skulle man kunna undersöka hur 

orutinerade lärare bedömer elever, jämfört med lärare med längre yrkeserfarenhet. Då vi inte har 

gjort någon skillnad mellan elevernas prestationsnivå och deras inställning till betyg, skulle det 

vara intressant att se om detta kan påverka elevernas motivation. En annan relevant studie skulle 

vara att undersöka skillnader mellan elevernas upplevelser kring betyg och var skolan är belägen. 
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Att till exempel jämföra en skola belägen i en stad med stark studiekultur och en skola belägen i 

en mindre akademiskt influerad miljö. 
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Bilaga 1 - Intervjumall elev 

Tema 1: Bakgrund 

 

Undertema 1: Skola 

Hur stor är din skola? 

Hur länge har du gått på den här skolan? 

Hur trivs du i skolan? 

Vilka är dina favoritämnen? 

 

Undertema 2: Klassen 

Hur stor är din klass? 

Hur många killar/tjejer är det i klassen? 

Hur skulle du beskriva din relation till lärarna? 

Hur trivs du i klassen? 

 

Tema 2: Betyg 

 

Undertema 1: Uppfattningar 

Skiljer sig femman mot sexan? 

Hur är det att få betyg jämfört med omdömen? 

Hur ser du på betygen ni får? 

Värdesätter du dina betyg? 

 

Undertema 2: Betygskriterier 

Går ni igenom vad som krävs för varje betyg? 

Hur går ni i så fall igenom betygskriterierna/kursplanen? 

Skiljer det sig mellan lärarna hur de informerar om betygskriterierna? 

Skiljer det sig mellan ämnena hur man pratar om betyg? 

 

Undertema 3: Prioriteringar 

Är alla ämnena lika viktiga eller är något ämne viktigare än något annat? 

Är det viktigare är få bra betyg i något specifikt ämne? 



 

 

Är något ämne mindre viktigt än dem andra? 

Är betyg närvarande under terminen eller bara i slutet av terminen? 

Hur väljer du vilken läxa du ska göra först? 

Får du hjälp med läxorna hemma? 

Vilka ämnen i skolan tycker dina föräldrar om mest? 

Tycker dina föräldrar att det är viktigt att du får bra betyg? 

 

Tema 3: Motivation 

 

Undertema 1: Feedback 

Hur får ni reda på era betyg? 

Är det någon skillnad jämfört med tidigare årskurser? 

Går ni igenom vad som krävs för ett högre betyg? 

 

Undertema 2: Motivation 

Blir ett ämne roligare om du får ett bra betyg i ett ämne/ blir det tråkigare om du får ett lågt 

betyg? 

Vilka fördelar/nackdelar finns det med betyg? 

Hur borde man göra enligt dig? 

Påverkas du av ett bra eller dåligt betyg? 

 

Tema 4: Prestation 

 

Undertema 1: Den egna prestationen 

Skulle du sätta samma betyg på dig som dina lärare? 

Vad kan eventuella skillnader bero på? 

Blir ni rättvist bedömda? 

Överensstämmer lärarens syn på din kunskap med vad du anser att du kan? 

 

Undertema 2: Vad bedöms eleven på 

Vad bedömer era lärare er på? 

Talar lärarna om vad ni blir bedömda på?  

Stämmer det med vad ni tror att ni blir bedömda på? 

Kan relationen med läraren påverka betyget? 



 

 

Vad tror du är viktigast att man lär sig? 

Vad är viktigast enligt läraren? 

 

Undertema 3: Hur bedöms eleven 

Vad baserar läraren betyget på? 

Vad läggs det störst vikt på? Prov, skriftliga uppgifter eller muntliga framställningar? 

Vad tror du är viktigast? Högt provresultat eller att man arbetar bra på lektionerna? 

Påverkar hur man beter sig på lektionerna betyget? 

Kan en stökig elev få ett högt betyg? 



 

 

Bilaga 2 - Intervjumall  lärare 

Tema 1: Bakgrund 

 

Undertema 1: Skola 

Hur stor är skolan? 

Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

Hur trivs du i skolan? 

Vilka ämnen undervisar du i? 

 

Undertema 2: Klassen 

Hur stor är klassen? 

Hur skulle du beskriva din relation till eleverna? 

Hur är stämningen i klassen? 

 

Tema 2: Betyg 

 

Undertema 1: Uppfattningar 

Skiljer sig sexorna från femmorna? 

Hur påverkar det eleverna att de får betyg istället för omdömen? 

Hur tror du eleverna ser på betygen de får? 

Värdesätter de sina betyg? 

Hur känns det att sätta betyg?  

 

Undertema 2: Betygskriterier 

Går du igenom vad som krävs för varje betyg? 

Hur går du i så fall igenom betygskriterierna/kursplanen? 

Skiljer det sig mellan lärarna hur ni informerar om betygskriterierna? 

Skiljer det sig mellan ämnena hur du pratar om betyg? 

 

Undertema 3: Prioriteringar 

Är alla ämnena lika viktiga för eleverna, eller är något ämne viktigare för dem? 

Är det viktigare för eleverna att få bra betyg i något specifikt ämne? 



 

 

Är betyg närvarande under terminen eller bara i slutet av terminen? 

 

Tema 3: Motivation 

 

Undertema 1: Feedback 

Hur får eleverna reda på vad de får för betyg? 

Går ni igenom vad som krävs för ett högre betyg? 

 

Undertema 2: Motivation 

Upplever du att ett ämne blir roligare för en elev om den får ett bra betyg i ämnet/ tråkigare om 

de får ett lågt betyg? 

Påverkas eleverna av ett bra eller dåligt betyg? 

Vilka fördelar/nackdelar finns det med betyg? 

Hur borde man göra enligt dig? 

 

Tema 4: Prestation 

 

Undertema 1: Den egna prestationen 

Tror du att eleverna skulle sätta samma betyg på sig själva som du sätter? 

Vad kan eventuella skillnader bero på? 

Upplever du det svårt att sätta rättvisa betyg?  

 

Undertema 2: Vad bedöms eleven på 

Vad bedömer du eleverna på? 

Berättar du för eleverna vad de blir bedömda på?  

Stämmer det med vad de tror att de blir bedömda på? 

Kan relationen med eleven påverka betyget? 

 

Undertema 3: Hur bedöms eleven 

Vad baserar du betyget på? 

Vad läggs det störst vikt på? Prov, skriftliga uppgifter eller muntliga framställningar? 

Påverkas betyget av hur eleven beter sig på lektionerna? 

Kan en stökig elev få ett högt betyg? 

 


