
 

 

 

Lärarutbildning 

Självständigt arbete 

Betyg och bedömning i skolan 
Lärarens erfarenheter av betygsättning i årskurs sex 
 

 

Författare: Lana Mukarker 

Handledare: Maria C. Johansson 

Examinator: Ann-Christin Torpsten  

Termin VT19 

Ämne: Examensarbete-

allmändidaktisk/utbildningsvetenskaplig inriktning 

Nivå:15 p 

Kurskod: GO2963 



  
 

i 
 

Titel: 

Betyg och bedömning i skolan 
- Lärarens erfarenheter av betygsättning i årskurs sex. 

 

Title: 

Grade and assessment in school 

- The teacher's experience of grading in sixth grade 
 

Abstrakt 
 

Syftet med den kvalitativa intervjustudien är att fördjupa förståelsen för betygsättning i 

tidigare åldrar genom att synliggöra hur matematiklärares resonemang om det nya 

betygsystemets tydlighet samt dess inverkan på elevernas kunskapsutveckling. 

Studien har följande tre centrala frågor: 

 

1. Hur upplever lärarna att det nya betygssystemets kunskapskrav har påverkat 

betygsättningen?  

2. Hur upplever lärarna att betygen påverkar elevernas lärande/kunskapsutveckling?  

3. Hur resonerar lärarna kring hur betyg i tidigare åldrar har påverkat relationen 

mellan summativ och formativ bedömning?  

 

Den empiriska undersökningen består av intervjuer. Intervjuerna genomfördes med 5 

lärare som undervisar från årkurs 4–6. Lärarnas erfarenheter samt studiens empiriska 

material utgör grunden i arbetet. Det framkom i studien att urval lärare hade positiv 

inställning för betygsättning i tidigare åldrar. Dock var de medvetna om nackdelar med 

betygsättning och vilken komplexitet den har. Slutsatsen innefattar både högpresterande 

och lågpresterande elever där både är påverkade av tidig betygsättning. Studien diskuterar 

även de bakomliggande faktorer till det och synliggör lärarens roll i detta. Studien visade 

även att ingen enskild lärare hade en kunskapssyn som var riktad på endast summativ- 

eller formativ bedömning. Lärarna upplever att både summativ och formativ bedömning 

kompletterar varandra och att eleven inte får en rättvis bedömning om hen bedömas 

endast summativ eller formativ.      

 

 

Nyckelord 
 

Betygsättning, bedömning, kunskapsutveckling, lärande, summativ bedömning, formativ 

bedömning 

 

 

Tack 
Jag vill uttrycka min tacksamhet till de personer som har gjort denna studie möjlig. Först 

och främst vill jag tacka min handledare Dr Maria C. Johansson som ledde mig genom 

hela processen. Jag vill också tacka de intervjupersoner som tog sin tid att hjälpa mig i 

min undersökning. Jag uppskattar hjälpen och stödet ni gav mig. Tack allihop! 

 

  



  
 

ii 

Innehåll 

1 INLEDNING ............................................................................................................ 4 

1.1 SYFTE ........................................................................................................................ 6 
1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR ..................................................................................................... 6 

2 BAKGRUND ............................................................................................................ 7 

2.1 TIDIGARE BETYGSYSTEM ................................................................................................ 7 
2.2 NUVARANDE BETYGSYSTEM ........................................................................................... 8 

3 TIDIGARE FORSKNING .......................................................................................... 10 

3.1 BETYGENS PÅVERKAN PÅ ELEVERS KUNSKAPSUTVECKLING ................................................. 10 
3.2 BEDÖMNING OCH BETYGSÄTTNING AV ELEVER I TIDIGA ÅLDRAR ......................................... 11 
3.3 LÄRARENS ROLL VID KUNSKAPSBEDÖMNING OCH BETYGSÄTTNING ...................................... 12 

4 TEORETISKT RAMVERK ......................................................................................... 14 

4.1 UTVECKLING AV KUNSKAP ........................................................................................... 14 
4.1.1 Kunskapsbegreppet ....................................................................................... 14 
4.1.2 Elevers lärande i relation till behaviorism och konstruktivism ...................... 16 
4.1.3 Inre och yttre motivation ............................................................................... 17 

4.2 BEDÖMNING OCH BETYGSÄTTNING ............................................................................... 18 
4.3 BEDÖMNING OCH BETYG ENLIGT LÄROPLAN (LGR11) ....................................................... 19 
4.4 INNEBÖRDEN SAMT SYFTE MED SUMMATIV OCH FORMATIV BEDÖMNING ............................ 20 

4.4.1 Syfte med summativ och formativ bedömning ............................................. 20 
4.4.2 Summativ och formativ bedömning i praktiken ............................................ 21 

5 METOD ................................................................................................................ 23 

5.1 METODVAL AV KVALITATIV FORSKNING SAMT SEMI STRUKTURERADE INTERVJUER ................. 23 
5.1.1 Kvalitativ forskning som metod ..................................................................... 23 
5.1.2 Semi-strukturerade intervjuer ....................................................................... 23 

5.2 URVAL ..................................................................................................................... 24 
5.2.1 Presentation av intervjuade lärare ................................................................ 24 

5.3 ETISKA PRINCIPER ...................................................................................................... 25 
5.4 GENOMFÖRANDE ...................................................................................................... 25 

6 RESULTAT ............................................................................................................ 27 

6.1 ELEVERS FÖRSTÅELSE AV BETYG UTIFRÅN LÄRARNAS PERSPEKTIV ........................................ 27 
6.2 LÄRARNAS SYN PÅ TIDIG BETYGSÄTTNING OCH HUR DET PÅVERKAR ELEVERS LÄRANDE ............ 28 

6.2.1 Fördelar med betygsättning .......................................................................... 28 
6.2.2 Nackdelar med tidig betygsättning ............................................................... 29 

6.3 LÄRARNAS TANKAR KRING ELEVERS KUNSKAPSUTVECKLING I RELATION TILL TIDIG BETYGSÄTTNING

 .................................................................................................................................... 31 
6.4 LÄRARNAS UPPLEVELSER AV KUNSKAPSKRAVENS TYDLIGHET OCH ELEVERNAS FÖRSTÅELSE TILL 

DET. .............................................................................................................................. 32 
6.4.1 Lärarnas upplevelser av kunskapskravens tydlighet ..................................... 32 
6.4.2 Lärarnas uppfattning av elevernas förståelse till den nuvarande 
kunskapskraven ...................................................................................................... 33 

6.5 LÄRARNAS SYN PÅ SUMMATIV OCH FORMATIV BEDÖMNING I RELATION TILL TIDIG 

BETYGSÄTTNING .............................................................................................................. 34 



  
 

iii 

7 ANALYS ............................................................................................................... 37 

7.1 LÄRARENS ROLL I ATT TYDLIGGÖRA DE NYA KUNSKAPSKRAVEN OCH BETYGSÄTTNING TILL ELEVER

 .................................................................................................................................... 37 
7.2 BETYGEN BETONAR ALLVAR, PÅ GOTT OCH ONT ............................................................... 38 
7.3 LÄRARENS UPPFATTNING AV SUMMATIV OCH FORMATIV BEDÖMNING OCH HUR DET ANVÄNDS I 

PRAKTIKEN ..................................................................................................................... 39 
7.4 AVSLUTADE REFLEKTIONER .......................................................................................... 41 

8 DISKUSSION ......................................................................................................... 42 

8.1 RESULTATDISKUSSION ................................................................................................ 42 
8.2 PEDAGOGISKA IMPLIKATIONER ..................................................................................... 44 
8.3 FORTSATT FORSKNING ................................................................................................ 45 

9 REFERENSER ........................................................................................................ 46 

BILAGOR ................................................................................................................... I 

BILAGA A ........................................................................................................................... I 
BILAGA B .......................................................................................................................... II 

 

 



  
 

4 
 

1 Inledning 
 

Sverige deltar i internationella kunskapsmätningar som t.ex. PISA undersökningar. Syftet 

med dessa undersökningar är möjligheten att följa länders utveckling över tid och elevers 

kunskaper i t.ex. matematik.1 Enligt Skolverket visar PISA undersökningar att Sverige 

har den sämsta resultatutvecklingen av alla OECD-länder (Organisationen för 

ekonomiskt samarbete och utveckling). Enligt dessa undersökningar presterar de svenska 

eleverna under OECD-genomsnittet inom alla tre kunskapsområden (matematik, 

läsförståelse, naturvetenskap). Vad det gäller matematikämnet har de svenska resultaten 

sjunkit  från 494 poäng i PISA 2009 till 478 poäng i PISA 2012 och genomsnittet för 

OECD-länderna är 494.2 Matematik har också historiskt sett varit de svenska elevernas 

svagaste ämne.3 Ska man kunna vända på denna negativa utveckling krävs det, enligt min 

uppfattning, att man har tydliga kunskapskrav och enligt en del forskare, betygssättning i 

de tidigare åldrarna.4 Det är en av de anledningar till att jag har valt att intervjua 

matematiklärare för att få reda på vilka erfarenheter de har inom bedömning och tidigare 

betygsättning i matematik.  

 

Efter 30 års uppehåll så infördes betyg återigen i årskurs sex.  Eleverna får terminsbetyg 

dvs. lärarna gör en bedömning av elevens kunskaper som hen visat fram till 

betygssättningen. Lärarna kan se betyg som ett verktyg för att informera elever och 

vårdnadshavare. Betyg ska visa hur elevens kunskaper motsvarar kunskapskraven och 

kan ligga till grund för riktade satsningar på vissa klasser eller skolor. Betygen ska också 

ge en signal om den enskilda eleven behöver stöd för att uppnå kunskapskraven för E 

(lägsta godkända betyg). I denna studie tar jag upp både summativ (att utvärdera elevens 

kunnande i en given tidpunkt) och formativ bedömning (utvärderingen grundas på 

lärarens vardagliga arbete och som ett verktyg för elevers lärande). Jag undersöker hur 

lärare arbetar med dessa typer av bedömning utifrån de nya kunskapskraven i årskurs sex 

samt hur lärarna uppfattar att det påverkar elevers kunskapsutveckling. 

 

Betygssättning i årskurs sex har debatterats kraftigt av olika aktörer inom både skolan och 

politiken. Politiker som stödjer tidig betygssättning menar att det är nödvändigt för att det 

möjliggör att tidigt kunna se och upptäcka de elever som behöver extra stöd och extra 

                                                 
1 Klapp 2015: 94 
2 Skolverket, Kraftig försämring i PISA, 2013 
3 Lundahl & Folke-Fichtelius 2013, s. 280 
4 Skola& Samhälle, Betyg på betyg- vad säger forskningen om betygens effekter, 2015 
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insatser. De menar också att betygssättning och fler betygssteg premierar ansträngning 

och att det leder till ökat fokus på kunskap i skolan. Det är framförallt tidigare Alliansen 

och Sverigedemokraterna som drev denna fråga och var beredda att även gå ner till 

årskurs fyra.5  

 

Forskare som är motståndare till tidiga betyg syftar på till exempel resultat i olika 

undersökningar och menar att de inte kan se ett samband mellan tidiga betyg och höga 

resultat i bl.a. Pisa-undersökningar.6 Enligt en artikel i Svenska Dagbladet så menar 

Christian Lundahl, professor i pedagogik, att forskningen snarare visar på 

varningssignaler gällande tidig betygssättning då flera undersökningar visar att 

lågpresterande elever som fått betyg i årskurs sex får sämre resultat än de som inte hade 

fått det och att högpresterande elever inte påverkades nämnvärt. Argumentet att den tidiga 

betygssättningen stöttar elever som behöver extra stöd verkar inte hålla och de 

högpresterande eleverna verkar inte heller bli bättre eller mer utmanade i sin 

kunskapsutveckling. Motståndare till tidiga betyg menar att trygga elever i en lugn miljö 

utan stress och konflikter lär sig mer och att bedömningen är endast en del i lärprocessen.7 

Att betygen skulle vara en morot för vissa elever kan säkert stämma.8 Men å andra sidan 

så skapar det också stress och press hos eleverna som inte gynnar inlärningen.9  

 

Det intressanta är lärarnas uppfattning av tidiga betyg. Hur ser lärarna på tidig 

betygssättning? Vilka är deras erfarenheter? Bedömer de att elever lär sig mer och 

anstränger sig mer med tidiga betyg? Det är oerhört viktigt att synliggöra lärarnas 

erfarenhet och åsikt i frågan för det är, trots alla inblandade aktörer i debatten och externt 

beslutstagande, ändå den enskilda läraren som i slutändan sätter betyg och den som är 

ansvarig för elevens kunskapsutveckling. Det viktigaste argumentet för tidiga betyg är att 

man tidigt kan upptäcka elever som behöver särskilt stöd i skolan och därmed kunna fånga 

eleverna tidigt. Dessutom fokuserar den här studien på hur det nuvarande betygsystemet 

påverkar elevers lärande och deras kunskapsutveckling utifrån lärarnas perspektiv.  

 

                                                 
5 Svenska Dagbladet, Inga fördelar med tidiga betyg, 2015 
6 DN, Tidiga betyg ger inte bättre resultat, 2014 
7 Svenska Dagbladet, inga fördelar med tidiga betyg, 2015 
8 Lundahl 2011, s. 59 
9 Svenska Dagbladet, Inga fördelar med tidiga betyg, 2015 

   DN, Regeringens betygsförslag sågs av forskare, 2014 
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1.1 Syfte 

 

Med utgångspunkt i denna problembild är studiens syfte att fördjupa förståelsen för 

betygsättning i tidigare åldrar genom att synliggöra matematiklärares resonemang om det 

nuvarande betygssystemets tydlighet samt dess inverkan på elevernas 

kunskapsutveckling/lärande. 

 

1.2 Frågeställningar 

 

• Hur upplever lärarna att det nuvarande betygssystemets kunskapskrav har 

påverkat betygsättningen?  

 

• Hur upplever lärarna att betygen påverkar elevernas lärande/kunskapsutveckling?  

 

• Hur resonerar lärarna kring hur betyg i tidigare åldrar har påverkat relationen 

mellan summativ och formativ bedömning?  
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2 Bakgrund 
 

Det här kapitlet ger information om betygshistorik och det nuvarande betygsystemet. 

Betygshistorik och det nuvarande betygsystemet är relevanta i denna studie för att det 

visar hur betygsystemet har utvecklats samt vilka praxis och erfarenheter som har lett till 

dagens betygsystem. De absoluta, relativa och målstyrda betygsystemen tas upp för att ge 

en bild av vad som tillgodogjordes av tidigare betygsystem.   

 

2.1 Tidigare betygsystem 

 

Betyg ses som ett slags kvitto på en genomförd utbildning som kan påverka elevernas 

chanser till framtida utbildningar och anställningar. Skolan har som roll att stödja 

eleverna i deras kunskapsutveckling och stärka deras självförtroende. Dock har skolan 

även som ansvar att mäta elevernas kunskap och summera deras prestationer för att 

jämföra det med läroplanens mål. 10  

Betyg började användas i större utsträckning under 1800-talet och i 1820 års 

skolförordning för läroverket infördes en fast betygsskala gällande ”märkenas betydelse 

i kunskapsgrader och flit”.11 A - berömlig insikt, berömlig flit. B - godkänd insikt, godkänd 

flit. C - försvarlig insikt, försvarlig flit. D - otillräcklig insikt, ringa flit. Under den tiden 

dominerade det absoluta betygsystemet. Det gick ut på kunskapsrelaterade system då 

eleverna bedömdes utifrån hur väl de kunde ett bestämt innehåll.12  Under 1900-talet 

infördes ytterligare en betygsskala. I slutet av 1930-talet kom den sjugradiga betygsskalan 

och man kan benämna den som den äldsta formen för betygsättning. Betyg i läroämnen, 

ordning och uppförande fastställdes med följande bokstäver. Läroämnen: A=berömlig, 

a=Med utmärkt beröm godkänd, AB=Med beröm godkänd, Ba =Icke utan beröm 

godkänd, B=Godkänd, Bc=Icke fullt godkänd, C=Otillräckligt. Ordning: A=Mycket god, 

B= God, C=Mindre God. Uppförande: A=Mycket gott, B=Gott, C=Mindre gott, 

D=klandervärt. 13 Dessa betygsskalor avskaffades år 1970.14Det absoluta betygsystemet 

dominerade tiden fram till 1960-talet. Det Relativa betygsystemet användes under 

perioden mellan 1960-talet och fram till mitten av 1990-talet. Det karakteriserade av 

                                                 
10 Samuelsson&Nordgren 2008, s. 7 
11 Andersson 1999, s. 13 
12 Samuelsson&Nordgren 2008, s.19–20 
13 Andersson 1999, s.14 
14 Samuelsson &Nordgren 2008, s. 23 
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normrelaterat system, utifrån ett antagande om betygen som normalfördelade och alltså i 

relation till andra elevers prestation. Den tredje är dagens målrelaterade betygsystem som 

gäller sedan 1994. Det innefattar ett bedömningssystem som betygsätter hur bra elevernas 

kunskaper stämmer med antal kunskapskriterier.15 

Det relativa betygsystemet ansågs uppmuntra till konkurrens och byttes därför ut mot 

målrelaterat betygsystem. Det infördes i grundskola och på gymnasium. Syftet med detta 

betygsystem var att lägga vikt på kvalitativa och generella kunskapsmål och att 

undervisningsinnehåll inte skulle specificeras.16 Detta betygsystem innefattade språkliga 

utryck förkortade med bokstäver: icke godkänd= IG, godkänd=G, väl godkänd= VG och 

mycket väl godkänd= MVG.17 

2.2 Nuvarande betygsystem 

 

Det nuvarande betygsystemet infördes år 2011 då riksdagen fattade beslut om att 

betygsätta elever redan i årskurs sex med en sexgradig skala F-A.18 A-E betecknar 

godkända resultat och F icke godkända resultat. Det nya betygsystemet fortsätter att 

bygga på ett målrelaterat system med nationella betygskriterier. Det finns skriftliga 

betygskriterier för tre nivåer enligt förslaget. Det vill säga för det högsta, mellersta och 

lägsta betygssteget för godkända resultat (A, C och E).19 

Lundahl presenterar i sin bok Bedömning för lärande anledningen bakom införandet av 

det nya betygsystemet. Det infördes för att öka noggrannheten i de bedömningar som görs 

av lärare utifrån elevernas kunskaper. Dessutom är syftet med det att öka rättvisan och 

likvärdigheten i betygsättning.20 Lundahl skriver att det nya betygsystemet medför mer 

tydlighet. Han menar att med den nya betygsskalan kan man ge elever betygen D och B 

istället för G+ eller VG+ i den tidigare betygsättning som ansågs vara informellt. Många 

lärare hävdar att G betyget var för brett men att den nya betygsskalan ökar ansträngning 

hos elever för att plugga mer, menar Lundahl. Lundahl menar vidare att målformulering 

och krav som finns i de nya läroplanerna syftar till att lärare i Sverige ska få bättre 

förståelse för uppdragen att bedöma och betygsätta.21 

                                                 
15 Samuelsson&Nordgren 2008, s. 19 
16 Ibid 2008, s.29 
17 Selghed 2006, s. 9 
18 Lundahl 2011, s. 32 
19 Samuelsson &Nordgren 2008, s.31 
20 Selghed 2011, s. 34 
21 Lundahl 2011, s. 34–35 
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Klapp22 tar upp i sin bok Bedömning, betyg och lärande förändringar som har uppstått 

med införandet av nya betygsystemet där möjligheten för lärarna att väga elevers 

kunskaper och förmågor inte fanns längre. Tidigare kunde eleverna kompensera vissa 

svagheter i sina kunskaper för ett visst betyg/kunskapskraven med styrkor i en annan del. 

Klapp menar att de nya kunskapskraven motverkar denna sammanvägning och för att 

eleven ska kunna nå ett visst betyg ska alla kunskapskraven vara uppfyllda. Därmed ökar 

risken att eleverna bedöms utifrån det de inte kan. Dessutom tvingas lärarna att bedöma 

från strikta ramar som leder till att kunniga och kompetenta elever misslyckas i en del av 

ämnesområdet. Det vill säga att eleverna kommer till insikt om att de inte kan påverka 

sina betyg och att deras fortsatta möjligheter till utbildning hotas. 23 

                                                 
22 Klapp 2015, s.127 
23 Ibid, s. 127 
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3 Tidigare forskning 
 

Det här kapitlet innehåller tidigare forskning om betyg och dess effekter och påverkan på 

elevens kunskapsutveckling. Vidare inkluderas bedömning och betygsättning av elever i 

tidiga åldrar eftersom även detta är av relevans då jag strävar efter att fördjupa förståelsen 

för betygsättning av elever redan i årskurs sex. Kapitlet slutar med att diskutera lärarens 

roll vid kunskapsbedömning och betygsättning eftersom studien grundas på lärarens 

erfarenheter och uppfattningar av betyg och bedömning.  

 

 

3.1 Betygs påverkan på elevers kunskapsutveckling 

 

Det framkommer diskussioner om nackdelar respektive fördelar med betyg och hur det 

kan påverka elevers kunskapsutveckling i Skolverkets artikel kan betyg vara bra för 

kunskapsutveckling? Det har tagits upp i artikeln att en del pedagogikforskare och 

Skolverket har varit kritiska mot hur betygen används24. De menar att betyg ska sättas när 

tiden för lärandet är slut och inte medan lärandet pågår. Andra negativa effekter av betyg 

diskuteras vidare i artikeln som handlar om elevers självbild när de alltid får låga betyg 

eftersom de inte tror att de kan och tycker att det är meningslöst att anstränga sig. Som 

resultat fortsätter betygen vara låga och intresset sjunker hos elever. Vidare diskuteras att 

elever som får betyg lägger fokus enbart på resultat av betyget och lägger mindre vikt på 

återkopplingen. 25 Fördelar med betyg diskuteras likaså som nackdelar. Betyg och 

bedömning anses vara en fördel då det ger elever och lärare en tydlig bild av elevens 

kunskapsutveckling. Lärandet stimuleras när elever får en bra bild av hur deras egna 

ansträngningar leder till förbättrade resultat. Bedömning och betygsättning av elevers 

kunskaper hjälper lärarna att identifiera deras svagheter för att de inte ska halka efter. 26 

 

I artikeln Betygen i grundskolan27 presenteras en studie som genomförts i syfte att 

undersöka hur betygsättning påverkar elevers lärande och prestationer mätt med betyg. 

Mellan åren 1969–1981 fick kommuner själva bestämma ifall de ska sätta betyg i åk 6 

eller inte vilket gjorde det möjligt att jämföra eleverna och deras prestationer. 

Undersökningen visade tydligt att ett år senare inte fanns några generella effekter på 

                                                 
24 Skolverket, Kan betyg vara bra för kunskapsutveckling?, 2016 
25 Ibid 
26 Ibid 
27 Pedagogisk Forskning, Betygen i grundskola, 2014 
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elever som betygssattes i åk 6 jämfört med de elever som inte fick betyg i åk 6. Eleverna 

presterade mer eller mindre likadant i slutet av åk 7 och undersökningen påpekar att 

elevernas prestationer inte förbättrats sedan föregående år. Enligt denna studie påverkas 

inte elevers lärande avsevärt av betygssättning i tidigare åldrar.28  

 

Studien hänvisar vidare till att återkoppling och formativ bedömning är mer effektiva 

verktyg för att utveckla lärande och prestationer i skolan och att det främst är 

högpresterande elever som gynnas av betygssättning och summativ bedömning. 29 

 

Lundahl m fl. sammanfattar tidigare forskning utifrån lärarperspektivet och huruvida 

betygen påverkar elevers prestationer och lärarnas undervisning. Från lärarperspektivet 

tar man upp problemet med tydlighet och att det finns glapp mellan hur lärarna betygsätter 

och de gällande styrdokumenten. Betygen påverkar även lärarens pedagogiska arbete. 

Man har dock inte kunnat hitta några studier som visar att tidigare betyg påverkar elevers 

lärande och prestationer positivt. Flera studier visar att det framförallt är lågpresterande 

elever, pojkar och yngre elever som får en negativ utveckling i sitt lärande medan 

högpresterande elever, flickor och äldre elever får en mer positiv utveckling vid tidigare 

betygssättning.30 

 

3.2 Bedömning och betygsättning av elever i tidiga åldrar 

 

Allard31 diskuterar i sin bok Betyg och elevens rätt till kunskap problematiken med att 

betygssätta elever som inte förstår innebörden av ett betyg. Han menar på att man inte 

kan betygsätta elever som presterar sämre i grundskolan och får icke-godkänd i ett eller 

flera ämnen. Allard hävdar att betyg kan uppfattas som personomdömen och det resulterar 

i att den elev som får ett lågt betyg kan känna sig nedtryckt och mindervärdig. Elever med 

höga betyg presterar mer och får ännu högre betyg och elever med låga betyg ger upp och 

får ännu lägre betyg. När lågpresterande elevers självförtroende påverkas negativt av en 

negativ bedömning ”icke godkänd” försämras skolans möjligheter att hjälpa dessa elever 

på grund av ett betygsystem med godkända gränser. Allard diskuterar vidare att elever 

ska vara mogna nog när de får en bedömning för att kunna utvecklas vidare och för att 

göra självbedömningar. 32  

                                                 
28 Ibid 
29 Ibid  
30 Skola& Samhälle, Betyg på betyg-vad säger forskningen om betygens effekter, 2015  
31 Allard 1994, s.21 
32 Ibid, s. 21 
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Allard tar upp en diskussion som handlar om man bör underkänna elever i grundskolan 

eller inte. Han anser att varken låg- eller mellanstadiet bör betygsättas eftersom eleverna 

inte förstår innebörden av betyg. Hur som helst uppfattar forskarna att högstadieelever 

bör ta ansvar för sitt eget arbete. Eleverna både efterfrågar och ifrågasätter vuxnas eller 

lärarens omdömen menar han. Det har gjorts både pedagogisk och psykologisk forskning 

som påvisar att redovisade betyg resulterar i att högstadieelever utvecklas bättre 

kunskapsmässigt. Allard argumenterar att elever som riskerar att misslyckas får mer 

kvalificerat stöd från skolan när det finns godkända gränser.33  

 

3.3 Lärarens roll vid kunskapsbedömning och betygsättning 

 

Selghed34 diskuterar i sin bok Betygen i skolan: kunskapssyn, bedömningsprinciper och 

lärarpraxis lärarens roll i Sverige då det är läraren som betygsätter och bedömer elever 

utifrån nationella mål och kriterier, som konkretiseras lokalt. Dessutom kan lärare i 

Sverige ha dubbla roller där de kan vara både pedagoger och domare, eftersom systemet 

i Sverige bygger på att det är samma lärare som undervisar och bedömer. Selghed påpekar 

att det är viktigt att lärarna förstår vad som ska bedömas och hur det ska genomföras 

eftersom de tar en central roll i bedömning och betygsättning. Lärare ska framförallt 

bedöma och betygsätta kvalitén i elevens framvisade kunskaper och färdigheter. Selghed 

tar upp lärarens erfarenheter inom betygsättning utifrån en intervjustudie med lärare i 

grund- och gymnasieskolan. Lärarna förklarar i denna studie att de ser betygsättning som 

en rutin men de har ångest när de sätter låga betyg. De beskriver att de får press på sig 

när de behöver försvara sin betygsättning av låga betyg. De menar på att en lärare kan få 

dåligt samvete när de sätter låga betyg och att det kan vara svårt att alltid sträva efter ett 

rättvist betyg. Andra menar att lärare med lång erfarenhet inom yrket kan känna sig 

säkrare vid betygsättning av elever än lärare med mindre erfarenhet. Det framgår även i 

studien att lärare använder sig av olika metoder vid betygsättning för att kunna betygsätta 

på ett rättvist sätt med syfte att spegla både elevens arbetsinsats och prestationer i ämnet. 

35 

 

Selghed diskuterar en annan studie för lärare i grundskolan för att förstå vad som kan 

påverka deras betygsättning. Det tas upp olika aspekter som kan påverka lärarens 

                                                 
33 Ibid, s. 41 
34 Selghed 2011, s. 91-93 
35 Ibid, s. 91-93 



  
 

13 

betygsättning bland annat lärares egna uppfattningar och värderingar kring undervisning 

och lärande, klassrumsverklighet som omfattar t.ex. elevernas egen bakgrund och 

uppförande, och externa aspekter där det krävs framtagande av ett nationellt prov där 

resultaten på det ska vara betygsunderlag. Selghed visar i denna studie att alla dessa 

aspekter påverkar betygsättning dock är lärarnas roll i detta att försöka hitta en balans 

mellan de olika aspekterna vid betygsättning.36  

 

Klapp diskuterar i boken Bedömning i och av skolan- praktik, principer, politik37 lärares 

betygsättningspraktik och tar som Selghed upp de interna och externa faktorer som 

påverkar lärarnas bedömningar. De interna faktorerna handlar om lärarnas pedagogiska 

och ämnesrelaterade kunskaper, deras undervisningsfilosofi och deras förväntningar och 

värderingar av elevernas prestationer. Hon menar att lärarnas generella ståndpunkter och 

inställning till elever, lärande och undervisning bildar en grund och en 

undervisningsfilosofi som frambringar en viss undervisnings- och bedömningspraktik i 

klassrummet. De summativa bedömningarna grundar sig på olika resonemang. Klapp 

menar att t.ex. lärarna kan behöva förändra bedömningspraktiken för att ge eleverna mer 

möjligheter att lyckas. Lärarna ska därmed inkludera olika typer av kunskaper, förmågor 

och egenskaper i betygsättningen. Forskning visar att lärarna modifierar sina 

bedömningar så att de stämmer överens med elevernas egenskaper och förutsättningar 

samt grundar sina beslut på dessa olika aspekter för att förstärka elevernas motivation för 

lärande påpekar Klapp. Dessutom diskuteras de externa faktorerna och handlar om 

föräldrars inflytande och medbestämmande i skolan, politiska beslut som rör den 

pedagogiska verksamheten samt olika typer av externa prover. Det är svårt för lärarna att 

påverka dessa faktorer eftersom de är givna och är en del av det utbildningssystem som 

lärarna jobbar inom. Klapp betonar att det skapas komplexitet av dessa olika interna och 

externa faktorer där det krävs att lärarna har en klar insikt på hur de egna bedömningar 

görs, på vilka grunder bedömningsbeslut tas och hur det påverkar elevernas lärande.38 

 

 

  

                                                 
36 Ibid, s.94 
37 Lundahl & Folke-Fichtelius 2013, s.131–133 
38 Ibid, s. 131–133 
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4  Teoretiskt ramverk 
 

I det här kapitlet presenteras det teoretiska ramverket som är relevant för analysen av 

intervjuerna och forskningsområdet. Betygsättning och bedömning i skolan präglas av 

synen på kunskap. Därför har jag valt att definiera kunskapsbegreppet och lägga vikt på 

hur kunskap utvecklas. Detta förtydligas genom att också ta upp filosofiska teorier som 

behaviorism och konstruktivism samt yttre och inre motivation för att förstå hur elever 

tillägnar sig kunskap. Den summativa och formativa bedömning diskuteras eftersom de 

utgör viktiga delar i bedömning. Användning av summativ och formativ bedömning i 

praktiken tas även upp för att ta reda på hur det påverkar elevers kunskapsutveckling.   

 

4.1 Utveckling av kunskap 

 

4.1.1 Kunskapsbegreppet 

 

Kunskapsbegrepp är en aktiv diskussion i skolor då det berör det som är viktig kunskap 

idag och i framtiden samt hur kunskapsutveckling uppstår. Kunskap och lärande är 

självklara utgångspunkter som ingår i den diskussionen.39 Skolverket förklarar vad 

kunskap innebär och hur det uppfattas. ”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap 

kommer till uttryck i olika former- såsom faktaförståelse, färdighet och förtrogenhet- som 

förutsätter och samspelar med varandra.”40 Skolans roll i detta är att ge utrymme för 

olika kunskapsformer och att skapa ett lärande för att dessa former ska balanseras och bli 

till en helhet. 

 

Carlgren41 skriver i sin bok Pedagogisk bedömning om att Lpo/Lpf 94 knöt 

kunskapsuppdraget till bildningsbegreppet. Hon påpekade att en analys om 

kunskapsbegreppet är väsentligt för att kunna tala om kunskap i ett bildningsperspektiv.  

Hon diskuterar ”de fyra F-n”: fakta (veta att), förståelse (veta var), färdighet (veta hur), 

och förtrogenhet (veta vad). Hon menar att dessa ska betraktas som icke-hierarkiska och 

ska förstås som aspekter där de fungera som en utgångspunkt vid diskussion av betygen 

och planering av undervisningen. Hon diskuterar vidare att en fortsatt analys och 

problematisering av kunskapsbegreppet behövs för att målstyrning av undervisning inte 

                                                 
39 Skolverket 2009, s. 6 
40 Ibid, s.6 
41 Carlgren 2011, s. 43-44 
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ska blandas samman med kravnivå-relaterad bedömning av elevernas kunskaper. 

Carlgren menar att kunskapssynen är användbar när det reflekteras över undervisningens 

förberedelser samt vid urval av innehåll och bedömning av elevers kunnande. 42 

 

Carlgren konstaterar att bildning präglas av ett psykologigrundat utvecklingstänkande. 

Vidare diskuterar hon bildning mot begreppet utbildning och att dessa kan knytas till två 

övergripande uppfattningar om skola/utbildning. Den ena uppfattningen handlar om att 

utbildningen ska ge kunskaper som är användbara utanför skolan. Den andra lägger fokus 

på att utbildning förändrar eller formar människan och därmed ”förädlas” och utvecklas 

till en självständig, tänkande och reflekterade människa.43 

 

Carlgren tar även upp begreppet kunskap i utbildningssammanhang där det vanligen 

begränsats till påståendekunskaper (veta att) inom ämnets kunskapsområde. Det 

innefattar framför allt formulerade kunskaper som är beskrivna i böcker. Hon menar att 

en sådan kunskapsuppfattning inte lägger tillräcklig vikt på kunskapsutveckling. Det ger 

inte heller eleverna möjlighet att få de erfarenheter som behövs för att utveckla de 

eftersträvade kunskaperna. Därför är det viktigt att kunskapsbegreppet innefattar 

bildningens formade och personlighetsutvecklande aspekter där förtrogenhetskunskap är 

en viktig del i detta. Hon menar att vid inlärning av ämnesområde räcker det inte med att 

lära sig viss fakta och begrepp utan man måste bli kunnig i fråga om hur dessa begrepp 

kan användas på ett för ämnet relevant sätt.44 

 

Carlgren skriver att lärarens professionella kunskapsarbete beskrivs med hjälp av triaden 

kunnande-kunskapsinnehåll-kunnighet. Dessa tre delar handlar om kunnande, 

kunskapsinnehållet i undervisningen och bedömningen av elevernas kunnighet. 

Kunnande omfattar syftet och målet med undervisningen och det kunnande som eleverna 

ska utveckla. Kunskapsinnehållet handlar om innehållet i undervisningen och vad elever 

ska kunna. Bedömningen är den process när elevernas kunnande beskrivs i olika grader 

eller nivåer av kunnighet.45 

 

Carlgren beskriver vidare kunskapsbegreppet i relation till den nuvarande läroplan 

(Lgr11) som lägger fokus på kunnandet inom de olika skolämnena utifrån förmågor under 

                                                 
42 Ibid, s. 43-44 
43 Ibid, s. 44 
44 Ibid, s. 46-47 
45 Ibid, s. 52 
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kursplanernas syfte. Det diskuteras även att de kursplaner som gäller fr.o.m. 2011 går från 

”analysera” som beskrivning av en högre betygsnivå till en dimension av elevens 

kunnande som bedöms i olika nivåer.46 

 

4.1.2 Elevers lärande i relation till behaviorism och konstruktivism  

 

Klapp diskuterar vikten med att förstå teorier om lärande som behaviorism och 

konstruktivism som ligger till grund för vår syn på undervisning för att lärare ska kunna 

utveckla sina kunskaper om lärande samt för att förstå varför vissa saker sker i skolan.47 

Klapp tar upp Behaviorism och presenterar betingning som den grundläggande principen 

inom den behavioristiska lärarteorin. Betingning betyder att förstärkning och yttre 

stimulans kan styra individers beteende. Klapp diskuterar att lärande kan innebära yttre 

stimulans och handlar om att förutsäga och styra elevers beteende.48 Säljö påpekar i sin 

bok Lärande skola bildning att i behaviorism betraktas beteende som verkliga och 

observerbara medan attityder, medvetande, tänkandet och värderingar inte går att mätas i 

den teorin.49 

 

Klapp resonerar kring behavioristisk kunskapssyn och menar att lärandet enligt detta 

synsätt skulle innebära att eleverna inhämtar ”utantillkunskaper” av fakta inom ett särskilt 

område. Detta i sin tur blir en form av ”vana” som eleverna kan utföra på ett snabbt sätt. 

Klapp diskuterar vidare sambandet mellan stimuli och respons där lärare använder positiv 

förstärkning i form av beröm och rättning av elevernas misstag. Hon antyder att 

belöningar och bestraffningar betraktas som viktig stimulans då elever ska kunna lära sig 

och utveckla de lämpliga ”vanorna”. Därmed anses elevernas prestationer vara rätt eller 

fel. När eleven misslyckas eller gör fel bör hen träna mer på det specifika området som 

behövs att utvecklas. 50 

 

Prov karaktäriseras av behavioristisk kunskapssyn. Elevens lärande bedöms av en sorts 

tidsbegränsade prov där faktakunskaper först testas och därefter testas mer komplexa 

förmågor. Lärarna i sin tur använder rättningsmallar för att bedöma om elevernas svar är 

rätt eller fel och för att kunna jämföra eleverna resultat med varandra. Poäng och betyg 

                                                 
46 Ibid, s. 54,56 
47 Klapp 2015, s. 39 
48 Ibid, s. 39 
49 Säljö 2010, s. 152 
50 Klapp 2015, s. 40–42 
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sätts på prov för att kunna diagnostisera och placera elever i olika grupper utifrån sin 

förmåga. Dessutom uppmärksammas elevernas svagheter som ska tränas på utifrån de 

betyg de får. 51 

 

Imsen52 diskuterar i sin bok elevens värld, konstruktivism som är förknippade med den 

schweiziske filosofen och psykologen Jean Piaget. Piaget baserar sina teorier på den 

kognitiva konstruktivismen. Denna teori går ut på vad som sker i individens inre vid 

inlärning i en interaktion mellan individen och dennes omvärld. 53 Piaget försökte besvara 

frågan om vad kunskap är genom att analysera hur kunskap utvecklas. Han menade på att 

barn genomgår olika stadier av utveckling i sitt tänkande. Enligt honom är det en 

mognadsprocess som sker enbart om barnen utvecklas i en lämplig miljö. Piaget påpekar 

att utvecklingen kommer inifrån genom att individen omformar och integrerar de nya 

erfarenheter med tidigare existerande. Dessa tankegångar och erfarenheter bildar deras 

verklighet. Han antyder att eleven måste vara aktiv samt få möjligheten att utforska 

omvärlden och på så sätt utvecklas nya tanke- och handlingsmönster. Dessutom måste  

lärarens erbjudna material eller undervisning vara anpassad till elevens utvecklingsnivå.54 

 

Klapp55 diskuterar vidare vitsen med konstruktivism. Hon tar upp att elevens förståelse 

är central i konstruktivism och att elever kommer att utveckla sitt tänkande och lärande 

när de får möjligheten att lösa problem. Lärarnas roll i detta är att hjälpa eleverna nå 

fördjupade kunskaper samt förståelser genom problemlösning. Det är viktigt för lärare att 

utforska elevernas beteende vid inhämtning av kunskap för att kunna hjälpa de vidare till 

mer lärande menar Klapp.56 

 

4.1.3 Inre och yttre motivation 

 

Imsen diskuterar skillnaden mellan inre och yttre motivation så som konstruktivism och 

behaviorism. Inre motivation som konstruktivism innebär att eleven är motiverad utifrån 

inre kraft och eget intresse samt tycker att det är roligt att lära sig och utvecklas. Dessutom 

känner eleven sig inspirerad vid inhämtning av kunskap och det upplevs som 

betydelsefullt. Yttre motivation som behaviorism innebär däremot att eleven anstränger 

                                                 
51 Ibid, s. 40–42 
52 Imsen 1992, s. 38 
53 Ibid, s. 38 
54 Maltén 1981, s. 63–66 
55 Klapp 2015, s 43 
56 Ibid, s. 43 
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sig vid inlärningen för att han eller hon hoppas på att få en belöning i form av bra betyg 

eller för att komma vidare till högre studier.57 Klapp diskuterar vidare skillnaden mellan 

inre och yttre motivation. Hon menar att inre motivation anses vara en meningsfull 

drivkraft då elever utvecklar ett grundligt förhållningssätt till lärande som förhoppnings 

leder till ett livslångt lärande. Klapp påpekar att användande av yttre motivation kan skada 

inre motivation. Det har påvisats av en stor mängd forskning att yttre belöningar har 

negativa effekter på elevens egen drivkraft och kunskapsutveckling enligt Klapp. Det 

innebär att man lägger stor vikt på yttre belöningar (betyg) men när de försvinner, 

försvinner även elevens motivation att fortsätta med lärandet. Det vill säga att elevens 

inre drivkraft och viljan att utvecklas och lära sig för sin egen skull förstörs av dessa yttre 

belöningar.58  

 

 
4.2 Bedömning och betygsättning 

  

Det är viktigt att förstå innebörden av bedömning och betygsättning först, för att få en 

tydlig bild av hur bedömning och betygsättning sker. Selghed ger en bra definition av 

bedömning och betygsättning i sin bok Betygen i skolan. Han beskriver att bedömning är 

en process som sker när lärarna bildar sig en uppfattning om elevens absoluta utveckling 

som är kunskapsmässigt, språkligt, känslomässig och socialt. Betygsättning äger rum vid 

en tidpunkt när lärarna sammanfattar sina bedömningar av elevens kunskaper i ämnen 

som ingår i kursplanen eller kursen.59 Klapp diskuterar i boken Bedömning i och av skolan 

lärarens roll i bedömning och betygsättning eftersom det är lärare som bedömer och 

betygsätter elever. Därmed utgör lärarens betygsättningspraktik ett centralt fokus för att 

förstå vad betyg mäter i termer av elevers kunskaper, färdigheter och personliga 

egenskaper. Dessutom bedöms elevers prestationer ständigt i skolan och lärare fattar 

beslut baserat på både formativa (relevant återkoppling till elevers prestationer) och 

summativa (i form av betyg) bedömningar. 60 

 

 

 

                                                 
57 Imsen 1992, s. 58 
58 Klapp 2015, s. 17–18 
59 Selghed 2006, s.11 
60 Lundahl & Folke-Fichtelius 2013:131 
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4.3 Bedömning och betyg enligt läroplan (Lgr11) 

 

Betyg och bedömning i skolan ska utgå från de anvisningar som ges i läroplanerna. Detta 

avsnitt sammanfattar vad Läroplanen för grundskolan 2011 61ger för riktlinjer när det 

gäller betyg och bedömning.  

 

Enligt Lgr11 ska lärare säkerställa att varje elevs enskilda behov och dennes 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande tas hänsyn till. Lärare ska även se till att 

förstärka elevens tillit till sin förmåga och deras vilja att lära. Eleven ska få utrymme att 

utveckla sin förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel. Det är lärarens 

ansvar att stimulera och ge elever som har svårigheter särskilt stöd. För att kunna nå de 

uppsatta utbildningsmålen ska lärare arbeta tillsammans med andra lärare. Avsikten med 

detta är att eleverna ska uppleva att det är betydelsefullt med kunskap och att de får 

utveckla sina kunskaper. Dessutom ska eleverna få möjlighet att öka sitt ansvar för sin 

utbildning i takt med mognad.62 

 

Betyg som eleven får från årskurs sex ska uttrycka det eleven har uppnått utifrån de 

nationella kunskapskraven som finns i varje ämne. Därmed innehar varje ämne specifika 

krav för de olika betygsstegen som lärare ska använda som stöd vid betygsättning. Skolan 

har som mål att varje elev ska utveckla större ansvar för sina studier samt att själv bedöma 

sina resultat, de ska kunna utvärdera andras bedömning av sitt arbete och relatera det till 

deras egna arbetsprestationer och förutsättningar. Lärare ska genom den individuella 

utvecklingsplanen (IUP) samt utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsutveckling 

och kunskapsnivåer, samt elevernas sociala utveckling. Varje elevs kunskapsutveckling 

ska utvärderas utifrån kursplanernas krav muntligt och skriftligt samt ska detta redovisas 

till eleverna, föräldrarna och även rektorn ska informeras om det. Läraren ska göra en 

allsidig bedömning av elevens kunskaper vid betygsättning och ska utnyttja all 

information som finns om elevens kunskaper i relation till de krav som är bestämda i 

läroplanen. 63 

 

  

                                                 
61 Skolverket 2011, s. 14 
62 Ibid, s. 14 
63 Skolverket 2011, s. 18 
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4.4 Innebörden samt syfte med Summativ och formativ 
bedömning  

 
4.4.1 Syfte med summativ och formativ bedömning  

 

Klapp påpekar att begreppen summativ och formativ bedömning kan tolkas som två olika 

typer av bedömningar som är kopplade till vissa metoder för bedömningar. Dock 

argumenterar Klapp att detta är en feltolkning av vad de två begreppen i själva verket 

innebär. Hon menar att syftet med summativ och formativ bedömning är det som skiljer 

dem åt64: ”Vad den ska användas till”.65 Syftet med summativ bedömning är att utvärdera 

elevers kunnande av uppnådda kunskapsnivå. Det vill säga att det är en sammanfattning 

av elevens kunnande vid en given tidpunkt (i slutet av en kurs) med hjälp av t.ex. prov 

eller examen. Utvärdering för betygsättning är ett exempel på summativ bedömning.66 

Klapp diskuterar att summativ bedömning är en viktig del i ett utbildningsystem då den 

ger information till aktörer (föräldrar eller skolan) som är intresserade av elevers 

prestationer och för att elever ska vara antagna till nästa steg i utbildningsystemet. 

Summativ bedömning är även viktig när staten utvärderar utbildningssystem genom att 

använda elevernas resultat på nationella prov och betyg för att kunna utvärdera grupper 

av elever, skolor och kommuner.67 

 

Formativ bedömning är en utvärdering som grundas på lärarens vardagliga arbete och har 

som syfte att förbättra undervisningen och elevers lärande. Utvecklingssamtal är ett 

exempel på en formativ bedömning.68 Formativ bedömning går ut på att vara ett stöd för 

elevers lärandeprocesser och ses som ett ”instrument” för lärarens planeringsarbete och 

för dialoger mellan elev och lärare angående lärandeprocessen. Självbedömning kan även 

ingå i formativ bedömning. 69 Korp tar upp i sin bok Kunskapsbedömning- hur, vad och 

varför en diskussion av Philippe Perrenoud där han diskuterar att en formativ bedömning 

är all bedömning som hjälper elever att utvecklas och förbättras. Vidare resonerar han att 

man som elev ger inte upp tills man besitter de kunskaper och färdigheter som 

undervisning syftar på. Det diskuteras vidare att formativ bedömning bygger på att 

involvera eleverna i bedömningsprocessen. Eleverna behöver förstå 

bedömningsprocedurerna och målen som hjälp för att utveckla sin förmåga att se sitt eget 

                                                 
64 Klapp 2015, s. 16 
65 Ibid, s.16 
66 Johansson 1996, s. 36 
67 Klapp 2015, s. 16 
68 Johansson 1996, s.36 
69 Lindström, Lindberg &Pettersson 2013, s. 109 
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lärande. 70 Information är centralt i formativ bedömning eftersom denna information 

grundas i t.ex. lärarens återkoppling till eleverna. Den används även av klasskamrater 

eller eleven själv i kamrat-respektive självbedömning.71 

 
4.4.2 Summativ och formativ bedömning i praktiken 

 

Lindström et al, tar upp Blacks och Williams studier som är inriktade på hur elevers 

lärande har påverkats av en förändrad och förstärkt formativ bedömning. Dessa studier 

har påvisat att elevernas lärande utvecklas och förbättras med en högre kvalité av formativ 

bedömning. Dessutom visar flera av dessa studier att lågpresterande elever får bättre 

resultat än andra elever vid formativ bedömning. 72  

 

Jönsson diskuterar de negativa effekterna med den summativa bedömningen att det endast 

sammanfattar elevens kunskaper och ser var elever befinner sig i de uppsatta målen. Den 

ger dock inte återkoppling för att hjälpa eleverna vidare i deras utveckling. Han menar på 

att summativ bedömning i form av betyg inte har tillräckligt bra förutsättningar för att 

eleven ska fortsätta sträva efter målen.73 Stiftelsen SAF i samverkan med Lärarförbundet 

tar upp i sin bok Bedömning för lärande en diskussion av Black & William där de 

diskuterar om hindrande faktorer som kan uppstå i elevers lärande. Exempel på detta är 

betygsättning då lärarna tenderar att bedöma kvantitet istället för kvalitet, att lägga mer 

fokus på poängsättning än att ge eleverna råd om förbättringar, och att lägga mer vikt på 

uppförande och beteende än att stödja eleven till mer effektivt lärande. Stiftelsen SAF tar 

även upp en annan diskussion av Pettersson där han betonar att elevers kunskaper ska 

analyseras och syfta framåt mot vilka kvaliteter och kunskaper som ska utvecklas för att 

ge resultat som kan sammanfattas i ”Jag kan, vill och vågar”. Däremot en bedömning som 

innefattar negativ kritik och som lägger vikt enbart på vilka fel och brister som visas på 

t.ex. ett prov leder till ”Jag kan inte, vill inte, vågar inte”. 74 Lundahl hävdar att 

bedömningsfunktion i lärande går ut på att stimulera och främja elevernas 

kunskapsutveckling och inte endast att värdera elevens prestation. Han menar på att en 

regelbunden återkoppling ska ges till elever där lärare ska tydliggöra målen och ämnets 

                                                 
70 Korp 2003, s. 80–82 
71 Jönsson 2013, s. 17 
72 Lindström, Lindberg &Pettersson 2013, s. 109 
73 Jönsson 2013, s. 169 
74 Stiftelsen SAF& Lärarförbundet 2010, s.8,19  
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olika kunskapskvaliteter. Därför är det viktigt att skolans krav och förväntningar ska vara 

synliga för eleverna för att deras kunnande i sin tur ska vara synligt.75 

  

Jönsson diskuterar vidare att summativa bedömningar inte behöver skiljas från den 

formativa eftersom kommunicering av mål och kriterier samt valida bedömningar utförs 

oavsett om den är en summativ eller formativ bedömning. 76 Lundahl tar upp den 

summativa och formativa bedömningen. Han menar att summativa bedömningar får 

konsekvenser på undervisningen eftersom fokus ligger på resultaten från en utbildning 

och ses som en utvärdering i efterhand. Formativa bedömningar sker däremot under 

undervisningens gång.77  

  

                                                 
75 Lundahl 2011, s. 89 
76 Jönsson 2013, s. 169–170 
77 Lundahl 2011, s. 11 
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5 Metod 

En kvalitativ metod används i denna studie för att nå en djup förståelse för betygsättning 

i tidigare åldrar utifrån lärarnas erfarenheter. De primära källorna till studien är semi-

strukturerade intervjuer med fem lärare. Andra källor såsom böcker, rapporter, och 

artiklar från webbplatser används som sekundära resurser.  

 

5.1 Metodval av kvalitativ forskning samt semi strukturerade 
intervjuer 

 
5.1.1 Kvalitativ forskning som metod 

 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod i min undersökning. Denna metod är 

lämplig till denna studie eftersom kvalitativa metoder används oftast då man behöver 

djupare förståelse för målgruppen och för det som målgruppen anser vara viktigt, 

intressant, problematiskt osv. i det här fallet lärare. Därmed valdes den kvalitativa 

metoden för att studera problematiken med att betygsätta elever i årkurs sex och fånga 

det viktigaste och mest intressanta meningar utifrån lärarnas erfarenheter, upplevelser 

samt uppfattningar på det ämnet. Byrman skriver i sin boken Samhällsvetenskapliga 

Metoder att kvalitativa forskningar brukar vara mer inriktade på ord än på siffror. Det ger 

mer utrymme för tolkningar då det läggs vikt på en förståelse av den sociala verkligheten 

och hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet. I denna studie handlar det om 

hur lärarna tolkar syftet med betyg och problematiken bakom det i skolan.78 Dessutom är 

kvalitativa metoder bra när man vill fånga mening, process och sammanhang.79  

 

5.1.2 Semi-strukturerade intervjuer 

 

Semistrukturerade intervjuer användes i denna undersökning. Denna typ av intervju 

valdes för att både kunna ställa specifika frågor men samtidigt ha möjlighet att vara öppen 

nog för att ge utrymme för frågor som uppkom under intervjun.80 Dessutom möjliggör 

semi-strukturerade intervjuer dubbelkontroller för att se till att deltagaren har förstått en 

fråga.81 Syftet med intervjuerna är att söka efter mening och förståelse. Det är 

djupintervjuer med fokus på att lyssna på lärare för att få en inblick av deras världsbild 

                                                 
78 Bryman 2002, s. 249–250 
79 Marsh och Stoker 2002, s.  201 
80 Mikkelsen 2005, s. 169 
81 Ibid, s. 173 
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och hur de uppfattar betyg och bedömning.82 Jag har valt att intervjua några lärare med 

syfte att få djup förståelse för dilemmat med betygsättning av yngre elever (årskurs 6) 

utifrån lärarnas uppfattningar. En intervjuguide (Bilaga A) som består av olika ämnen och 

frågor används som stöd vid intervjuerna som också inkluderar öppna frågor eftersom de 

ger mer utrymme för reflektion och djupa tankar. 

 

5.2 Urval 

 

Jag valde att ta kontakt med två skolor. Jag ringde rektorerna för de två skolorna och 

förklarade syftet med studien. Rektorerna hänvisade mig till olika lärare som undervisade 

på mellanstadiet.  Fem lärare ställde upp för intervju på de två olika skolorna.  De fem 

lärarna undervisar i matematikämnet i årskurs 4–6.  Jag har valt att intervjua lärarna som 

undervisar i samma ämne (i det här fallet matematik) för att lärare i urvalsgruppen 

bedömer enligt samma kriterier och förutses möta samma eventuella svårigheter. Alla 

intervjuade utgår från kursplanen för matematik för årskurs 6. Därför blir det rimligare 

att dra slutsatser och jämföra deras svar och resultat. Dessutom har jag valt att fokusera 

på matematik för att själv som framtida matematiklärare ska få djupare förståelse för 

bedömning. Det är också intressant att undersöka matematik eftersom mycket bedöms 

genom summativ (prov, poäng, osv.). Det är därför också intressant att se hur 

matematiklärarna arbetar med formativ bedömning. Skälen till att jag valde lärare som 

undervisar i årskurs sex är för att jag ville undersöka lärarnas erfarenheter av att betygsätta 

elever i tidig ålder.  Lärarna har olika ålder och olika lång erfarenhet inom läraryrket. 

Avsikten med detta är att få ökad bredd i svaren och se hur lärarna upplever betyg och 

bedömning utifrån deras olika långa erfarenheter. Orsaken till det begränsade antalet 

lärare är att jag skulle få möjlighet att göra djupare intervjuer med varje lärare.  

 

5.2.1 Presentation av intervjuade lärare  

Lärare A: 

Lärare A har arbetat som lärare sedan 2007 och har arbetat som högstadielärare i fem år. 

Sedan 2012 har han arbetat som mellanstadielärare. Han har satt betyg tre gånger i årskurs 

sex.  

 

 

                                                 
82 Marsh & Stoker 2002, s. 201 
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Lärare B 

Lärare B har arbetat som mellanstadielärare i cirka tio år och satt betyg en gång i årskurs 

sex. 

Lärare C 

Lärare C har arbetat som mellanstadielärare i cirka 9 år och satt betyg 3 gånger i årskurs 

sex. 

Lärare D 

Lärare D har arbetat som lärare i 22 år. Hon satt betyg 1 gång i årskurs sex. 

Lärare E 

Lärare E har arbetat som lärare i tio år och satt betyg två gånger i årskurs sex   

 

5.3 Etiska principer 

 

Bryman diskuterar fyra etiska principer som överensstämmer med Vetenskapsrådet, vilka 

är; informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. 83 

Informationskravet innebär att de intervjuade informeras om studiens syfte och vilka 

moment som ingår i den, att intervjun sker på frivillig basis och att de har rätt att avbryta 

intervjun när de vill. Det ingår inte minderåriga i denna undersökning vilket innebär att 

det krävs godkännande enbart från de personer som deltar i intervjun. Detta ingår i 

samtyckeskravet. I konfidentialitetskravet läggs vikt på anonymitet där var det viktigt att 

vara tydlig med att alla personer som ingick i min undersökning är anonyma och att alla 

svar behandlas konfidentiellt. Nyttjandekravet handlar om de uppgifterna som samlas 

används enbart till min undersökning.84 

 

5.4 Genomförande 

 

Före studierna togs telefonkontakt med en lärare som undervisar i en skola (F-6) i en stad 

i södra Sverige och personlig kontakt med andra fyra lärare som arbetar i en skola (F-9) i 

en stad i västra Sverige. Under samtalet bestämdes tid och dag för intervju och syftet med 

studien förklarades och vilka metoder som skulle användas.  Det upplystes även om att 

intervjuarna var helt frivilliga och att de hade rätten till att avbryta intervjun. Det 

klargjordes att det insamlade materialet endast skulle användas i denna studie. 

Intervjuerna skulle vara semistrukturerade eftersom man kunde hålla sig inom ramarna 

                                                 
83 Bryman 2002, s. 441 
84 Ibid, s. 441 
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för ämnet men ändå få igång andra frågor som är relevanta till studien. Det skapades 

medgivande dokument (Bilaga B) som gavs till intervjupersoner vid intervjutillfälle. 

Intervjuarna spelades in på telefonen då det var smidigt att överföra det till datorn. 

Hjälpmedel var användbart för studiens ändamål och det gick att transkribera intervjuarna 

efteråt. Detta underlättade hantering av informationen som kom under intervjuerna och 

kunde skrivas ned och återigen meningen med större noggrannhet. Intervjuerna utgick 

ifrån intervjuguide (Bilaga A) där öppna frågor gav respondenten tid och möjlighet att 

överväga sina svar. Intervjuarna genomfördes inom 30–40 minuter där tanken var att hålla 

sig inom tidsram vilket var bra för både intervjuaren och respondenten. Varje intervju 

avslutades med en överenskommelse där man kunde återkomma per telefon till 

respondenterna vid oklarhet eller eventuella kompletteringar.  
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6 Resultat 

Det här kapitlet presenterar resultatet av de genomförda intervjuerna och lärarnas 

erfarenheter kring det nuvarande betygsystemet och betygsättning i tidig ålder. De 

empiriska resultaten presenteras i fem block som handlar om: elevers förståelse av betyg 

utifrån lärares perspektiv, lärarens syn på fördelar och nackdelar med betygsättning, 

lärarens uppfattning om tidig betygsättning i relation till elevers kunskapsutveckling samt 

lärarnas upplevelser av kunskapskraven tydlighet och elevers förståelse. kapitlet slutar 

med att diskutera lärarens syn på summativ och formativ bedömning i relation till tidig 

betygsättning.   

 

 
6.1 Elevers förståelse av betyg utifrån lärarnas perspektiv 

 

Lärarna berättar utifrån sina erfarenheter av hur elever förstår innebörden av betyg. Deras 

svar visar att eleverna förstår innebörden av betyg och tar dessa på allvar. Lärare A 

berättar att eleverna i årskurs sex upplever betyg som viktigt och kan även bli stressade 

då de ska betygsättas för första gången.   

” […] när det gäller elever i årskurs sex och det handlar om deras 

första betyg så upplever jag att eleverna tycker att det här är 

jätteviktigt, att det här är första betygen eller de känner att det 

handlar om deras existens […] vi försöker lugna ner dem i sexan, 

att förklara för dem att det inte är hela världen och att de har på sig 

3 år till högstadiet om så att de får den betyg som de inte ville ha” 

Lärare A 

Lärare B säger att lärarna förklarar betygens nivåer A-E för eleverna och hur de ska uppnå 

de olika betygen. Hon förklarar att det kan finnas missnöje från elevernas sida om de får 

betyget E. Hon tydliggör innebörden av betyget E för både eleverna och föräldrarna och 

förklarar att det är något positivt som betyder att de blir godkända.  

” […] sen tycker jag att vi har varit väldigt tydliga med föräldrarna 

också och förklarat för dem vad det betyder, för jag tycker att 

föräldrarna har större krav på sina barn och då vi har förklarat att 

betyget E är väldigt svårt att få och att föräldrarna ska vara nöjda 

med det. Jag tycker att det har blivit bättre och vi har pratat med 

eleverna om det att det är grymt att lyckas och få ett E. Att de ska 

förstå när de har fått E eller D och att de ska vara jättenöjda. Att ett 

A är väldigt svårt att uppnå och jag tycker att de ska ha koll på det” 

Lärare B 
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Liknande resonemang förs av lärare C: 

”Jag tycker att de förstår ganska bra när vi pratar om det och tittar 

på exempel. När de sedan får betygen kan de bli besvikna. Detta 

beror på att de ”glömt” att E egentligen inte är ett dåligt betyg utan 

att man faktiskt är godkänd.” Lärare C 

Lärare E pratar om att elever kan ha egen förståelse rörande betyg som kan vara baserad 

på föräldrarnas syn. Hon fortsätter med att beskriva att betyg i elevernas värld är 

förknippade med skolan. Därför säger hon att elevernas förståelse av betyg kan variera 

eftersom alla har sin egen uppfattning om ordet betyg. Dock säger hon att det kan vara 

för tidigt för elever i årskurs sex att förstå syftet med betyg.  

” […] Så jag upplever att hur elever förstår innebörden av betyg är 

varierad för att alla har egen förståelse. När man hör ordet betyg så 

tänker man någonting. När det gäller skolan så tänker jag att det är 

väldigt varierat också och innebörden av betyg kan handla om 

framtidssyftning, hur hjälper betyg i framtiden eller framtidsstudier. 

I årskurs sex vet jag inte riktigt om man tänker så mycket så långt 

fram. Just begreppet betyg tänker jag att alla barn har egen relation 

till och det är vi lärare som får tydliggöra det” Lärare E 

Lärare E betonar vikten med elevers mognad i relation till innebörden av betyg. Hon 

menar att lärarnas roll är väsentligt för att förtydliga avsikten med betyg för de elever som 

inte har nått mognadsnivå. 

 

6.2 Lärarnas syn på tidig betygsättning och hur det påverkar 
elevers lärande  

 
6.2.1 Fördelar med betygsättning 

 

De flesta lärare var eniga om att fördelar med betygsättning är att det ger ökad tydlighet 

och att eleverna tar sina studier på större allvar. Lärare D berättar att betygsättning 

skapar ansvar hos elever då de ser skolan som något viktigt och inte som en lekplats.  

 

 

” […]  Fördelarna tycker jag att det blir mer allvar på skolan och 

att man tar det mer seriöst. Innan kändes det att de inte trodde att 

det är så viktigt att man leker bort sin tid, nu vet de att de måste ta 

det på allvar.” Lärare D 

 

Lärare B och E tycker att betyg ger mer tydlighet. Lärare E menar att eleverna får mer 

tydlighet i hur de ligger till med studierna och om de behöver prestera mer. Hon diskuterar 
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vidare att ett utvecklingssamtal inte räcker till och att det ska kompletteras med 

betygsättning för att upptäcka elevers svagheter samt viljan att sträva efter bättre betyg. 

Lärare E berättar även att vissa barn behöver en skriftlig bekräftelse på deras prestationer 

då de har kämpat och gjort sitt bästa i skolan i många år.  

 

” […] fördelarna tycker jag är att eleverna ser tydligt var de 

befinner sig. De tror att de är jätteduktiga och de är bra på att följa 

upp sina läxor. De kanske egentligen befinner sig på ett vanligt E 

eller D så det blir lite uppvaknade för dem och det blir väldigt tydligt 

att oj jag behöver visst kämpa mer eller jag har visst svårt med det 

här.” Lärare B  

 

Lärare B lyfter att betyg är viktigt för att signalera svagheter och styrkor hos elever. Hon 

menar att det är viktigt både för elever och lärare att veta hur elever ligger till med deras 

prestationsnivå. Lärare E är på samma spår som lärare B där hon menar att elever behöver 

ha svar på deras resultat.  

 

” […] många barn längtar efter någon bekräftelse liksom de har 

gjort sitt bästa och kämpat i många år i skolan och jag tänker att 

fördelar med betyg är att tydliggöra och synliggöra att allvaret 

stramas upp lite” Lärare E 

 
6.2.2 Nackdelar med tidig betygsättning 

 

Lärare A överväger nackdelar med tidig betygsättning i årskurs 6. Han menar att många 

elever får prestationsångest i tidig ålder när de inte får det betyget de vill ha. Han 

diskuterar vidare skillnaden mellan högpresterande och lågpresterande elever. Han menar 

att högpresterande elever strävar efter att få ännu högre betyg medan lågpresterande 

elever strävar efter att få ett godkänt betyg E.   

 

”Nackdelarna tycker jag överväger faktiskt, jag tycker att betygsätta 

redan i årskurs sex gör att eleverna men inte alla får 

prestationsångest. […] Det finns ju de som presterar väldigt högt 

som ligger på A, B och C och där upplever jag att det blir 

prestationsångest. Den som fick B men verkligen vill få A blir 

stressad över det […] För de lågpresterande som ligger någonstans 

mellan F och E och inte når upp till godkänt betyg där ser man att 

de utvecklas väldigt mycket.  Man har elever som går från att ligga 

långt kvar till E till att nu ligga väldigt nära E men det är fortfarande 

F.” Lärare A 

 

Lärare B och C är inne på samma spår som Lärare A. Båda upplever att 

högpresterandeelever stressar mer än lågpresterande över betyg. De menar att duktiga 
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elever kan lägga mer fokus på betyg än att fokusera på lärandet. De diskuterar vidare att 

lågpresterande elever ger upp kampen om betyg när de ser att andra högpresterande elever 

kämpar för att få högre betyg.  

 

”Nackdelarna tycker jag att det är mycket hets. Många blir stressade 

och de som blir stressade är oftast de duktiga eleverna som inte 

behöver uppleva stress. De blir superstressade och känner krav på 

sig själv att prestera mer och få A eller B. Då är jag rädd för att de 

inte ser att vi lär oss för att vi ska kunna det utan att de gör det hela 

tiden på jakt efter betyget. Medan många elever har det svårt och 

känner att det är ouppnåeligt och får en känsla av what’s the piont, 

jag kommer inte att klara det här. De känner oj om de här duktiga 

elever inte ens kan få ett A vad kan jag göra då” Lärare B 

 

Lärare B betonar nackdelarna som uppstår vid betygsättning. Där det skapar stress hos 

elever och framförallt att vikten med lärande förlorar sin mening när de fokuserar enbart 

på vilket betyg de ska få.  

 

 

Lärare E diskuterar att elever kan befinna sig på olika mognadsnivå i årskurs sex. Hon 

menar mognadsnivå i relation till sociala livet där elever kan var upptagna med det som 

händer i sitt liv. Lärare E upplever att vissa elever inte tar lärandet och betyg på allvar, 

särskilt när de kopplar prestation till resultat. Det leder till att de får ett dåligt betyg och 

ser det resultatet som ett straff. Hon menar att det blir en fördel för högpresterande 

elever som är mognare och vill prestera men en nackdel för lågpresterande elever som 

bromsas i sin utveckling.  

  

” […] fortfarande i årskurs sex tycker jag att de befinner sig på 

väldigt olika mognadsnivå, de är väldigt upptagna av det sociala och 

sig själva och att få livet att gå ihop på något sätt. Jag kan uppleva 

att vissa kanske inte riktigt greppar det här med att nu är det på 

allvar och att jag får skärpa mig här att man får koppla prestation 

till resultat. Nackdelen med betygsättning i tidigare åldrar och när 

man får lågt betyg är att det kan hindra lite eller nästan straffa lite 

på något sätt, att den där koppling för vissa blir ganska tydligt, om 

jag prestera lite bättre och anstränga mig lite bättre nu då får jag 

bättre betyg. För många sitter det ganska långt in att tänka så. Då 

handlar det om mognad och eget ansvar. Betyg kan vara både fördel 

och nackdel för elever. Det är en fördel för de som behöver en 

bekräftelse. Men det blir en nackdel och en ganska fet smäll för de 

som får väldigt lågt betyg i årkurs sex för då har de inte skärpt sig 

och inte gjort sitt bästa.” Lärare E 
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6.3 Lärarnas tankar kring elevers kunskapsutveckling i relation 
till tidig betygsättning 

 

Det kom olika diskussioner bland lärarna kring kunskapsutveckling i relation till tidig 

betygsättning. Hur som helst var de flesta lärarna eniga om att betyg kan vara positivt för 

elevernas kunskapsutveckling. Lärare B tycker att betyg ger tydligare mål och struktur 

som i sin tur underlättar lärandet hos elever. 

”Jag tycker att den blir bättre för att de får tydligare mål, det här 

vad du behöver göra för att nå det här betyget, vi arbetar mot de 

här förmågorna, det här är de ämnena, det här är kunskapskraven 

som vi ska fixa för att nå betyg A. Jag tycker att det blir tydligare 

struktur” Lärare B 

Lärare E lägger också vikt på fördelarna med tidig betygsättning och kopplar det till 

kunskapsutveckling. Hon menar att eleverna anstränger sig mer samt tar studierna på 

allvar och som resultat blir kunskapsutveckling tydligare. Däremot menar hon att det är 

lärarnas ansvar att skapa bra förutsättningar för elevernas lärande.  

”Om man återknyter till fördelarna med tidig betygsättning så 

kanske i vissa avseenden barnen själva stramar upp lite eller 

skärper sig lite och därför blir kunskapsutvecklingen lite tydligare. 

Men det hänger helt och hållet ihop med vilken typ av undervisning 

vi erbjuder. Alltså vilka förutsättningar ger jag då utifrån 

betygskriterierna. Det är mitt ansvar att se till att barn får möjlighet 

att träna på det som sedan ska bedömas. Annars blir det orimlig 

situation för barnen.” Lärare E 

Lärare D är på samma spår som Lärare E där hon tycker att betyg är bra för 

kunskapsutvecklingen och att det hänger på lärarnas tydlighet om vad som krävs av 

eleverna. Hon tar även upp att betyg uppskattas av både hög och låg presterande elever.  

” Hos oss eleverna är stolta över sina betyg och när de går vidare 

till sjuan antigen är de bättre eller lika bra som de var i sexan. Vi 

hade en grupp där det var populärt när man fick vara duktig. Det är 

olika i olika klasser men det är viktigt att få in en grupp där lärandet 

är viktigt. Jag tycker både högpresterande och lågpresterande 

vinner på det här. De som är lågpresterande försöker vi fånga upp 

och så ger vi dem special undervisning för att få dem på banan. Hade 

vi inte haft betyg så hade vi kanske inte dokumenterat eller varit 

noggranna som vi är idag. Så kanske de hade hamnat mellan 

stolarna och inte fått godkänt längre upp. Därför är det viktigt att 

fånga upp barnen så tidigt som möjligt, de som har svårigheter. 

Lärare D 

Lärare C diskuterar däremot att betyg kan påverka elevernas kunskapsutveckling 

negativt. Hon menar att det blir mer fokus på betyg och vikten av kunskapen glöms.  

”En onödig stress och press för barn som har svårigheter eller barn 

som har för höga krav. Barnen vet att de inte tar med sig sina betyg 

till högstadiet så det känns onödigt eftersom 6:ans betyg glöms bort 

och inte blir värt så mycket för eleven. Eleven ser oftast inte ”det 
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livslånga lärandet” i denna ålder utan pluggar för att andra ska bli 

nöjda. Mamma, läraren, betyget på papper… osv.” Lärare C 

 

6.4 Lärarnas upplevelser av kunskapskravens tydlighet och 
elevernas förståelse till det.  

 
6.4.1 Lärarnas upplevelser av kunskapskravens tydlighet 

 

Lärarna har olika åsikter om kunskapskravens tydlighet. Lärare A säger att han upplever 

att den nuvarande kunskapskraven kan vara lite svårt att förstå särskilt de olika nivåer i 

betygsättning.  

” När de nya kunskapskraven kom och man skulle sätta sig in i de 

här värdeorden. Då skulle man göra det på en godtagbar nivå, bra 

nivå och utmärkt nivå och alla de olika nivåerna. Det var lite 

knepigt och det är fortfarande, vad innebär att göra det på ett 

utmärkt sätt från att ett bra sätt, vad är skillnad mellan dem, hur ska 

man kunna konstruera uppgiften och arbetsområden på allt det där 

som ger utslag så att man kan säga att det här svaret är på sådan 

nivå och det här svaret på sådan nivå. Det är jättesvårt” Lärare A 

 

Lärare C och E tycker inte heller att kunskapskraven är så tydliga och säger att det kan 

vara för tolkningsbar. Hon menar att det finns risk att alla lärare bedömer kunskapskraven 

på olika sätt.  

” […] jag tycker inte att tydligheten är så stor. […] skillnaden 

mellan G och VG är välgrundade eller mycket välgrundade och det 

är inte säkert att alla lärare bedömer på samma sätt. […] själva 

formuleringarna av betygskriterierna alltså om man ligger på A 

nivå eller ligger på C eller E nivå för att det kan vara så till exempel 

att eleven visar ett grundläggande resonemang kring, elever visa ett 

utvecklat resonemang kring, eleverna visa ett väl utvecklat 

resonemang kring så det är väldigt tolkningsbart. Lärare E 

 

 

”Till viss del är det luddigt och det är en tolkningsfråga. Inte ens 

när nationella prov ska rättas så har lärarna samma tolkning av 

betygskriterier så det är inte bra alls. Rättningen blir inte rättvis. 

Kanske i matte är kraven mer tydliga, men inte i svenska.” Lärare 

C 

 

Lärare B tycker att kunskapskraven är tydliga eftersom hon är insatt i det men hon menar 

att det alltid kan förbättras. Lärare D håller med att de är tydliga men att det ändå finns 

diskussion bland lärarna om betygskriterier B och D. Hon menar att lärarna får lära sig 
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göra sin egen bedömning eller tolkning av betygskriterierna och där kan det uppstå 

svårigheter eftersom man strävar efter en rättvis bedömning av betyg.  

”Jag tycker att de är tydliga men sen det har blivit lite diskussion 

om B och D. Annars kan man tolka det mycket när det står 

grundläggande är goda och mycket goda och då får lärarna tolka 

det själva.  Därför får vi på olika vis ställa mycket frågor för barnen 

för att vi ska kunna se deras olika förmågor och vilken nivå de ligger 

på. Det är tufft uppdrag för oss för att vi vill vara så rättvisa som 

möjligt” Lärare D 

 

Lärare D lyfter upp problematiken med de tolkningsbara kunskapskraven och 

svårigheterna med det. Hon menar att elever riskerar att få orättvis bedömning och där 

upplever hon svårigheten med lärarens uppdrag.  

6.4.2 Lärarnas uppfattning av elevernas förståelse till den nuvarande 
kunskapskraven  

 

De flesta lärare är eniga om att eleverna inte förstår de nuvarande kunskapskraven utan 

lärarnas stöd och som utförligt förklarar hur det går till och vad det innebär. Lärare B 

förklara här vikten med lärares tydlighet för kunskapskraven gentemot eleverna.  

” Det beror på hur tydlig du har varit som pedagog. Har du visat 

vad är det för kunskapskraven till exempel i matte så arbetar vi med 

dessa kunskapskraven för att klara det här kapitlet eller det här 

provet eller den här förmågan och sen visar man det för eleverna 

och se om de hänger med. Det är samma sak med SO och NO att du 

delar upp det och gör det tydligt. Men pratar du inte om det så 

kommer detta självklart som en chock och eleverna förstår inte om 

du inte ofta pratar om det. Är lärare tydlig med eleverna så tycker 

jag att de har koll.” Lärare B 

Lärare E diskuterar som Lärare B att elevers förståelse till kunskapskraven förknippas 

med lärarens förklaring av kunskapskraven och hur hen tydliggör det.  

De har inga förståelse om jag inte hjälper de, lite har de för att de 

fattar att de måste kunna läsa och skriva och klara läsförståelse och 

klara det de gör i böckerna. Men deras förståelse för 

kunskapskraven kan de få bara från mig eller andra lärare eller 

föräldrar som hjälper till. Så generellt fattar de grejen att det här 

ska man kunna när man går till skolan. Men att specificera 

kunskapskraven i till exempel matte då är vissa saker självklara för 

de men andra saker är inte det. Den hjälpen behöver de. De behöver 

guidning om till exempel, vad är det vi gör och vad är det vi vill 

tränar på, framför allt vad är det jag ska visa att jag kan. Det ligger 

jättestort ansvar för lärarna.” Lärare E 



  
 

34 

”När de läser kunskapskraven rakt av så förstår de ingenting man 

måste förklara och försöka konkretisera på något vis vad det 

innebär. Det är inte lätt, det är svårt även för mig som lärare att 

hitta konkreta exempel på skillnaden mellan de olika E, C, B och A 

nivåerna.” Lärare A 

Lärare A tar upp som lärare D svårigheten med kunskapskraven samt menar att de kan 

vara otydliga och att det är svårt att förklara de för eleverna.  

 

6.5 Lärarnas syn på summativ och formativ bedömning i relation 
till tidig betygsättning 

 

Lärarna diskuterar att både summativ och formativ bedömning är viktiga delar för att 

kunna bedöma elevernas kunskap utifrån den nuvarande läroplanen. Lärare B och D 

berättar att de ständigt arbetar med formativ bedömning genom att låta eleverna delta i 

lektionerna och själva komma på sina svagheter och styrkor i olika ämnen som till 

exempel matematik.  Både lärarna och eleverna själva gör utvärdering av elevernas 

deltagande i lektioner menar Lärare B och D. De använder sig även av summativ 

bedömning där de gör ett prov på allt som eleverna har lärt sig under lektionerna.  

” Jag använder mig av formativ bedömning, eleverna arbetar två 

och två eller i grupper, de hjälper varandra och jag går runt och 

kollar hur det går. Jag tycker att det är väldigt bra när de hjälper 

varandra. Sen använder vi oss mycket av summativ bedömning när 

vi har olika prov, då får jag se mer vad de kan skriftligt men jag ser 

även mycket i klassrummet under lektionerna. […] jag måste veta 

hur de har löst en uppgift eller förklara hur de har tänkt när de gör 

uppställning eller när de jobbar med division att det här är täljare. 

Det här är nämnare eller det här är kvoten så att de förklarar också 

inte bara räknar. På så sätt blir det väldigt tydligt och då kan jag ge 

dem respons där på plats både i klassrummet och efter provet. 

”Lärare B  

 

” […] vi kör ju otroligt mycket med formativ…att vi kollar av vad de 

tycker själva, hur långt har de kommit i sin egen process för att klara 

av vissa uppgifter så vi checkar av dem, de vet vad som förväntas 

också på en dag, vad de ska gå igenom och vad vi ska lära oss. […] 

Sen använder vi också summativ givetvis, det är också bra för barn 

behöver träna in” Lärare D 

Lärare A diskuterar att det inte räcker med endast formativ bedömning utan summativ 

bedömning är nödvändig för att betygsätta elever i årskurs sex. Man behöver mäta deras 

kunnande i ämnen genom ett prov eller inlämningsuppgifter då lärare strävar efter ett 

tydligare underlag för sig själv, för elever och föräldrar menar han. Han betonar att man 
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inte kan heller utesluta formativ bedömning eftersom det är viktigt för elevers utveckling 

i skolan.  

”Eftersom vi sätter betyg redan i årskurs sex så behöver man också 

summativ bedömning. Man kan inte bara jobba med formativ 

bedömning. Man behöver stämma av någon gång med ett prov eller 

inlämningsuppgifter för att ha ett tydligare underlag för betyget än 

bara att jobba formativt liksom inte bara titta på processen hela 

tiden utan man behöver också stämma av för sig själv, elever och 

föräldrar. […]  Man kan inte lämna formativ bedömning heller den 

ger mycket för eleverna.” Lärare A 

 

Lärare C berättar att hon använder både summativ och formativ bedömning men att 

formativ bedömning kan vara mer givande för elever och därför läggs mer vikt på det. 

”Jag jobbar med båda, och det gör nog alla lärare. Jag försöker 

alltid ge skriftliga eller muntliga responsen på vad som kan 

utvecklas till nästa gång. Den formativa bedömningen har fått större 

plats nu efter nya läroplanen och tidiga betygsättningen eftersom det 

krävs att eleven ska analysera och reflektera, diskutera och så 

vidare.” Lärare C  

 

Lärare E tar upp att det används mycket summativ bedömning i matematikämnet. Hon 

menar att eleverna själva gör en slags summativ bedömning genom att jobba mycket i 

boken och tränar själva med att rätta sina svar. Hon diskuterar vidare att formativ 

bedömning i matematik är knepigare och att det beror på ämnets karaktär. Vidare fortsätter 

hon att summativ bedömning passar bättre i matematik än formativ bedömning medan 

det är lättare att ha formativ bedömning i andra ämne som till exempel svenska, SO och 

NO eftersom man använder sig mer av texter som ger mer plats till reflektion. 

”I matte överhuvudtaget är det mycket summativ i bedömning där 

eleverna tränar på rättning när de jobbar i boken och rättar mycket 

själva då får de direkt summativ bedömning. Den formativa 

bedömningen i matte är lite klurigare. Man ska självklart peppa och 

visa för eleverna att de kan klara det som vi har jobbat med den här 

veckan och att det kan du nu så att jag berömmer, peppar och går 

runt och stöttar. Men det är på något sätt som ämnets karaktär är 

det mer summativ bedömning i matte jämfört med andra ämne som 

jag undervisar i. Om jag undervisar i svenska, SO och NO skriver vi 

texter som man kan forma mycket mer när man gå runt. Om jag 

utvecklar det här så är det lättare att vara formativ i andra ämnen 

tycker jag, matte i sig är mycket summativt för att det här ska man 

komma fram till korrekt svar.” Lärare E 
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 Lärare D diskuterar hur tidiga betyg har påverkat lärarnas syn på summativ och formativ 

bedömning. Lärare D berättar att eleverna blir nervösa när de gör ett prov och då försöker 

hon förbereda dem inför provet genom att visa exempel på frågor och träna dem på t.ex. 

multiplikation och bråkberäkning i matematik. Eftersom eleverna blir stressade och 

nervösa så tycker hon inte att det är rättvis att lärare baserar sin bedömning endast på prov 

då de kan få sämre betyg. Därför måste lärare framför allt lära elever att inte bli stressade 

samt checka av med dem och ställa frågor om man märker att det är något som saknas 

menar hon.  

”Vi har märkt att barnen blir nervösa när de gör prov, däremot visar 

vi de vilka slags frågor vi ska testa av. Sen har vi gjort så nu att de 

fick göra prov flera gånger både i multiplikation och bråkberäkning 

då märker vi att vi måste lära dem att inte bli stressade utan att de 

ska ta det lugnt. Vi har märkt att det är ganska många barn idag som 

blir stressade. Då blir det ingen rättvis bedömning om jag skulle 

bara ta efter prov då skulle de få sämre betyg för de är nervösa och 

det är inte rätt. Där måste vi vara klarsynta. Märker vi att det är 

någonting som saknas så måste vi ställa sådana frågor till dem och 

checka av efter då kan man ändra och se att man har de förmågorna 

också.” Lärare D 
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7 Analys 

I det här kapitlet är de empiriska resultaten kopplade till det teoretiska ramverket. 

Analysen presenteras i tre block som börjar med lärarens roll att tydliggöra den nya 

kunskapskraven och betygsättning till elever. Därefter tillämpas lärarnas uppfattningar 

om betyg till yttre motivation och behaviorism samt inre motivation och konstruktivism. 

Analysen belyser även sambandet mellan summativ och formativ bedömning i relation 

till tidig betygsättning. 

 

 

7.1  Lärarens roll i att tydliggöra de nya kunskapskraven och 
betygsättning till elever 
  

Enligt Selghed85 är det viktigt att både lärare och elever förstår hur bedömning och 

betygsättning sker för att de ska få en tydlig bild av det. Framför allt är det viktigt att 

eleven förstår innebörden av betyg för att hen ska utveckla sin kunskap och prestera 

bättre. Däremot handlar det om eleven är tillräcklig mogen för att uppfatta innebörden av 

betyg. Diskussionen om elevens mognad tas upp av Lärare E där hon lyfter att eleven kan 

befinna sig i olika mognadsnivåer i årskurs sex. Det kan hända att vissa elevers 

betygsättning påverkas negativt eftersom de ser betyg som något oviktigt och är upptagna 

med annat som händer i deras liv. Allard86 tar även fram problematiken med att betygsätta 

elever i tidiga åldrar och menar att man inte kan betygsätta elever som inte förstår vad 

betyg innebär. Han menar att lågpresterande elever kan uppfatta lågt betyg som 

misslyckande medan högpresterande elever presterar mer och får högre betyg. Det 

resulterar i att lågpresterande elever ger upp och får ännu lägre betyg.  Lärare B bekräftar 

detta när hon diskutera att högpresterande elever strävar mer efter att få högre betyg 

medan lågpresteraden elever känner att det är meningslös att kämpa för att få bättre betyg.   

 

Enligt läroplanen (Lgr11)87 är lärarens roll i elevens lärande samt uppfattning av 

bedömning och betyg väsentlig. Elever bör få stöttning av läraren om de inte förstår 

innebörden av betyg eller kunskapskraven. Under intervjuerna betonar de flesta av lärarna 

deras roll av att förtydliga innebörden av betyg och hur bedömningsprocessen går till 

                                                 
85 Selghed 2011, s. 91–93 
86 Allard 1994, s. 21 
87 Skolverket 2011, s.14 
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eftersom det kan var svårt för elever att förstå. Däremot diskuterar lärarna att 

kunskapskraven kan vara otydliga och för tolkningsbara. 

 

7.2 Betygen betonar allvar, på gott och ont 

 

Betyg är en central diskussion i studien och det förknippas med elevers 

kunskapsutveckling. Det framkom att elever påverkas av betyg både negativt och positivt. 

Det diskuteras enligt skolverkets artikel kan betyg vara bra för kunskapsutveckling?88 att 

betyg ger en tydlig bild av elevernas kunskapsutveckling och signalerar elevers svagheter. 

Lärarens roll i detta är av stort vikt där lärare ska förstärka elevers tillit till deras förmåga 

och uppmuntra dem till lärandet enligt Lgr1189. Lärare B och D diskuterar fördelar med 

betyg där de tycker att det ger elever tydlighet i hur de ligger till med prestationsnivån.  

De menar att betyg uppmärksammar svagheter hos elever där lärare får möjlighet att stötta 

dem i deras lärandet tidigt (årskurs sex) innan de fortsätter till årskurs sju.  Ett samarbete 

mellan elever och lärare är synligt där både Lärare B och D förklarar hur de arbetar ihop 

för att lågpresterande elever ska klara sig och högpresterande elever strävar efter ännu 

högre betyg. Därmed får elever möjlighet att vara delaktiga i sin kunskapsutveckling och 

se betyg som något som bör tas på allvar enligt lärare E. Hon menar att vissa elever 

behöver den typ av bekräftelse för att anstränga sig mer.   

 

Nackdelar tas upp av lärarna och det finns koppling mellan lärarnas uppfattningar och 

teorierna som togs upp i studien som till exempel behaviorism och yttre motivation samt 

konstruktivism och inre motivation. Behaviorism och yttre motivation handlar om att 

eleven anstränger sig i lärandet för att få en typ av belöning, i det fallet bra betyg, medan 

inre motivation samt konstruktivism handlar om elevens lärande grundar sig i inre kraft 

och intresse där eleven är inspirerad av inhämtning av kunskap och att det är meningsfullt. 

Lärare B och C diskuterar problematiken med elevers relation till betyg som kan kopplas 

till behaviorism och yttre motivation. De diskuterar att betyg skapar stress hos elever där 

elever börjar tävla för att få högre betyg och som följd läggs inte vikt på ”det livslånga 

lärandet”. Även Klapp90 diskuterar lärandet enligt detta synsätt där hon menar att eleverna 

hämtar ”utantillkunskaper” av fakta inom särskilt område. Här kan man resonera att när 

elever kopplar kunskap till betyg och den inre motivationen och intresset som driver dem 

                                                 
88 Skolverket, Kan betyg vara bra för kunskapsutveckling?, 2016 
89 Skolverket 2011, s. 14 
90 Klapp 2015, s. 40–42 
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till lärande möjligen försvinner och därför fokuserar de på ”utantillkunskaper”.  Eftersom 

elever ser betyg som belöningar eller bestraffningar enligt Klapp, skapas stress hos dem. 

Stress påverkar elever olika där högpresterande elever strävar efter att få högre betyg för 

att få belöning som Klapp diskuterar eller som bekräftelse som Lärare E betonar. Medan 

lågpresterande elever blir påverkade av den stressen negativt och ser betyg som 

bestraffning. Om man resonerar utifrån Lärare B:s argument skapar detta en dålig 

självbild hos lågpresterande elever och de känner att det är meningslös att ens försöka få 

till exempel ett E när de jämför sig med högpresterande elever.  

 

Piagets teori om den kognitiva konstruktivismen kan även kopplas till Lärare E:s 

uppfattning om elevers syn på betyg. Denna teori utforskar barnens beteende vid 

inhämtning av kunskap. Piaget kom fram till sin slutsats genom att analysera hur kunskap 

utvecklas. Hans slutsats lägger vikt på barnets mognadsprocess i relation till hens 

utveckling i en lämplig miljö. Lärare E diskuterade nackdelar med betygsättning där hon 

förknippade elevers mognadsnivå till betyg och hur de kopplar prestation till resultat.  

Hon menar att barnen är väldigt upptagna med sin sociala miljö.  Om man kopplar detta 

till Piagets teorin kommer elevers utveckling inifrån och de ska vara aktiva och 

intresserade av att utforska nya kunskaper. Lärare E menar att elever med låga betyg 

distraheras av sin omgivning och tappar intresse för betyg och utforskning av kunskap. 

Man kan resonera att vissa elever inte är tillräckligt mogna för att förstå betygsprocessen 

och därför blir det svårt att bedöma deras kunskaper i form av betyg.  

 

7.3 Lärarens uppfattning av summativ och formativ bedömning 
och hur det används i praktiken  

 

Klapp91 diskuterar både summativ och formativ bedömning och menar att båda definieras 

genom att ta fram det som skiljer de åt. De är två olika bedömningar med två olika 

metoder. Syftet med summativ bedömning är att utvärdera elevens kunnande av uppnådda 

kunskapsnivå. Medan formativ bedömning syftar på att förbättra undervisningen och 

elevers lärande genom lärarnas vardagliga arbete. Vidare diskuterar Jönsson92 att vid 

kommunicering av mål och kriterier samt valida bedömningar behöver man inte skilja 

summativ från formativ bedömning. Under intervjuerna kom det fram att alla lärare 

använder både summativ och formativ bedömning. Lärare A berättar att eftersom elever 

                                                 
91 Klapp 2015, s. 16 
92 Jönsson 2013, s. 169–170 



  
 

40 

ska betygsättas redan i årskurs 6 är det viktigt att använda sig av summativ bedömning 

för att ha en tydlig grund för deras kunskapsnivå. Dock kan man inte utesluta formativ 

bedömning då han menar att det påverkar elevers utveckling positivt. De flesta lärare 

betonar vikten med att använda både summativ och formativ bedömning i 

bedömningsprocesser för att försöka nå så långt det är möjligt en tydlig och rättvis 

bedömning. 

 

Däremot framkom att formativ och summativ bedömning krockar när lärare A, B, C 

diskuterar sin roll i att uppmuntra barnen och förklara att betyget E är ”jättebra”. Här kan 

man tänka att de lärare som pratar med eleverna om betyg E som ”jättebra” möjligen 

begränsar elevernas fortsatta strävan efter högre betyg. Och om eleven då tycker att 

betyget E är jättedåligt, kan denna formativa bedömning bli motsägelsefull. 

 

Det togs upp under intervjuerna hur både summativ och formativ bedömning fungerar i 

praktiken. Enligt Blacks och Williams studier som togs upp av Lindström et al93 är 

formativ bedömning mer givande för elever där det har påvisats att elevers lärande 

utvecklas och förbättras. Enligt lärare C ger formativ bedömning bättre förutsättningar 

för elever där de blir delaktiga i deras lärande. Elever får möjlighet att reflektera och 

analysera kring deras prestation och vad som kan förbättras.  

Vidare lyfter lärare B vikten med att använda formativ bedömning i hennes klassrum där 

hon menar att elever får möjlighet att få utbyte av kunskaper mellan varandra och lär sig 

av varandra.  

Lärare E belyser att summativ bedömning passar bättre än formativ i till exempel 

matematikämnet. Hon menar att det är svårare att använda formativ i matematik än till 

exempel svenska ämnet. Här uppfattas summativ som positivt och är viktigt för 

matematik för att kunna få konkret resultat av elevers prestation i ämnet.  

 

Jönsson94 tar även upp nackdelar med summativ bedömning där han menar att summativ 

bedömning inte kan vara en lämplig metod eftersom det inte motiverar elever att fortsätta 

sträva efter målen. Lärare D tar upp nackdelar med summativ bedömning då elever kan 

var nervösa inför proven och stressa sig över de. Denna faktor menar hon kan påverka 

                                                 
93 Lindström, Lindberg &Pettersson 2013, s. 109 

 
94 Jönsson 2013, s. 17 
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deras prestation negativt och att de får lägre betyg. I det fallet tycker hon att bedömningen 

inte blir rättvis om man ska utgå från resultatet på provet (summativ bedömning). 

 

Detta kan förknippas med Pettersson95 diskussion om att lärare ska analysera elevers 

kunskaper och vilka kvaliteter ska utvecklas samt fokusera på resultat som syftar på ”jag 

kan, vill och vågar”. Petterson menar att summativ bedömning kan innebära negativ kritik 

som påpekar enbart elevers brister. Man kan analysera Lärare Ds erfarenhet med 

summativ bedömning utifrån elevers perspektiv. Elevers nervositet kopplas till deras 

uppfattning om betyg och att det är något som bekräftar deras brister i lärandet. Det skapar 

i sin tur osäkerhet hos elever som senare påverkar deras betyg negativt. 

 

7.4 Avslutade reflektioner 

 

Lärarnas upplevelser av att kunskapskraven är otydliga väcker tankar då detta kan vara 

ett problem eftersom det är lärare som ska tydliggöra kunskapskraven för eleverna. Men 

om lärarna själva uppfattar dem som otydliga hur ska de då kunna förklara dem till elever 

på rätt sätt. Det andra är när lärare tolkar elevens betyg olika till exempel när lärare rättar 

olika på nationella prov. Lärare riskerar i detta fall att inte genomföra rättvis betygsättning 

för elever. Dessutom lyfter Lärare E fram vikten med lärares roll att träna elever på det 

som ska senare bedömas. Hon menar att lärare riktar undervisningen mot det som ska 

bedömas. Även här finns det risk för olikheter i lärarnas tolkningar där de kan ha olika 

uppfattningar av vilka kunskaper som ska bedömas enligt kunskapskraven.    

 

 

 

 

 

  

                                                 
95 Stiftelsen SAF& Lärarförbundet 2010, s.8,19 
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8 Diskussion 

I det här kapitlet diskuteras resultaten av studien i förhållande till dess syfte och 

forskningsfrågor. Diskussionen leder till några viktiga slutsatser när det gäller lärares 

erfarenheter av betygsättning i årskurs sex. 

 

 

8.1 Resultatdiskussion  

 

 I studien framkom både negativa och positiva diskussioner kring tidig betygsättning men 

de flesta intervjuade lärare hade en positiv inställning till tidig betygsättning. Det 

intressanta var att de tog upp negativa effekter av betyg som nämnts i Allards, Klapps och 

Lundahls argument kring betygsättning i tidigare åldrar. Trotts detta tycker majoriteten 

av de intervjuade lärarna att betyg är ett bra verktyg som ger en tydlig bild av elevers 

prestationsnivå.   

 

Diskussionen om yttre motivation och behaviorism samt inre motivation och 

konstruktivism har varit av stor relevans i studien eftersom det tydliggör problematiken 

med betygsättning i tidig ålder. Ett urval av lärarnas resonemang kring nackdelar med 

betyg och hur det påverkar elevers lärande betonas även i Klapps96 och Imsens97 

argument. Om man skulle resonera utifrån lärarnas uppfattningar samt förknippa det till 

kunskapssynperspektiv så kan det finnas en ökad betoning på faktakunskaper eller 

”utantillkunskaper” enligt Klapp.98 Den kunskapssynen lägger inte stor vikt på elevers 

kunskapsutveckling enligt Carlgren99 eftersom i det fallet syftet med lärandet inte handlar 

om att förstå eller inspireras utan att sträva efter ett högre betyg. Dessutom lyfter lärarna 

elevers stress där det påverkar både högpresterande och lågpresterande elever. Behovet 

hos högpresterande elevers av att ha bekräftelse för sina ansträngningar i form av betyg 

är det som skapar stress både för dem och för de lågpresterande. Dock är det i det fallet 

de lågpresterande eleverna som påverkas mest till följd av låga betyg. Mognadsnivå är 

här av betydelse eftersom hur elever uppfattar betyg och hur de presterar hänger på det 

enligt Allard.100  Hur kunskap utvecklas hos barn beror också på elevers mognadsprocess 

i deras omgivning enligt Piaget. Därmed kan detta kopplas till lågpresterande elever där 

                                                 
96 Klapp 2015, s. 40–42 
97 Imsen 1992, s. 38, 58 
98 Klapp 2015, s. 40–42 
99 Carlgren 2011, s. 43–44 
100 Allard 1994, s. 21 
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Allard menar att de känner sig mindervärdiga eller nedtryckta när de får låga betyg. 

Utifrån Piaget teori, Allards diskussion, samt Lärare E:s uppfattning kan detta vara 

ledande faktorer till deras betygsresultat.   

 

Vad gäller kunskapskravens tydlighet har majoriteten av intervjuade lärare varit överens 

om att det är otydligt och tolkningsbar. Den information om hur lärarna uppfattar 

kunskapskraven väckte frågor i studien kring rättvis bedömning. Faktumet att de tycker 

att kunskapskraven är tolkningsbart kan resultera i att elever får olika uppfattningar om 

dessa krav. Det är viktigt att ha gemensamma riktlinjer i hur lärare tolkar kunskapskraven 

eftersom deras roll är väsentligt i hur elever uppfattar dessa krav i relation till betyg, det 

vill säga i relation till det som ska bedömas.  

 

De intervjuade lärarna diskuterade fram och tillbaka vikten med att använda sig av både 

summativ och formativ bedömning.  De menade att elever inte får en rättvis bedömning 

om inte lärare använder sig av båda. Författare som Klapp101 och Jönsson102 var kritiska 

till summativa bedömningar och har tagit upp några negativa effekter av det. Däremot 

tyckte alla urval lärare förutom en att summativ bedömning är nödvändigt för att skapa 

mer tydlighet och struktur i bedömningsprocessen.  

 

En intressant diskussion var när Lärare A och B förklarade hur de resonerar kring 

betygskriterier i relation till stress och prestationsångest. Ett exempel på det när Lärare B 

försöker övertyga eleverna som vill ha ett A att ett E är ”jättebra”. Man kan komma fram 

till att de uppmuntrar elever för att minska deras prestationsångest. Dock kan detta 

begränsa elevernas strävan efter högre betyg  

 

Lärarna diskuterade även nackdelar med summativ bedömning och hur det påverkar 

elevers prestationsnivå. Lärare D till exempel diskuterar nervositet hos elever när de gör 

ett prov och att det kan påverka deras provresultat negativt. Därför blir inte bedömningen 

rättvis menar hon. Detta kan förknippas med Jönssons103 diskussion om hur elever 

uppfattar betyg och hur de kopplar det till deras brister.  Det är viktigt att belysa 

nervositetfaktorn eftersom den kan påverka elever som till exempel deltar i 

                                                 
101 Klapp 2015, s.16–18 
102 Jönsson 2013, s. 17 
103 Ibid, s.17 
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undervisningar och visar goda förmågor i klassen. Dock kan de få dåliga provresultat 

eftersom de är nervösa.  

 

Således diskuterar författare som Jönsson och Klapp samt Lärare C att formativa 

bedömning är mer givande för elevers kunskapsutveckling där elever får möjlighet att 

reflektera och analysera kring deras prestation. Å andra sida lyfter Lärare E upp en 

tankeställare kring bedömning av matematikämnet då hon tycker att det är lättare att 

bedöma ämnet summativt på grund av ämnets karaktär.  

 

 

8.2 Pedagogiska implikationer 

 

Komplexitet kring betygsättning i tidig ålder lyfts i denna undersökning. De flesta 

intervjuade lärare har positiv inställning till betygsättning även om de är medvetna om 

nackdelar och fördelar med det. Om man utgår från högpresterande och lågpresterande 

elevers synvinkel kan man tycka att nackdelarna överväger eftersom båda grupperna är 

påverkade av betyg på något sätt. De högpresterande eleverna njuter inte av lärande 

eftersom de upplever stress och prestationsångest då de är på jakt efter högre betyg medan 

lågpresterande elever kopplar betyg till personomdömen och det skapar i sin tur osäkerhet 

och dålig självkänsla. Detta kan vara ett hinder för deras kunskapsutveckling. Forskning 

i denna studie visar att helst borde vi inte ha betyg men nu har vi det och lärarna måste 

förhålla sig till det. Dock är det en viktig punkt att arbeta vidare med och försöka hitta 

undervisningsstrategier för elever som påverkas negativt av betygsättning.  

 

En annan viktig diskussion som togs upp tidigare av de flesta intervjuade lärare är deras 

upplevelser av kunskapskraven och hur de uppfattar det. De flesta var eniga om att 

kunskapskraven är otydliga och tolkningsbara.  Detta upplevs som väldigt komplext 

eftersom det är framförallt läraren som ska stötta eleverna i lärandet och förklara 

kunskapskraven samt vad eleven behöver prestera och även vad som ska bedömas. Om 

lärare har olika tolkningar av kunskapskraven riskerar de att ge en orättvis bedömning. 

Lärarna borde i det fallet diskutera kunskapskravens tydlighet och hur de tolkas genom 

ämnesnätverksträffar. Där har de möjlighet att dela med sig erfarenheter och hur de 

bedömer olika ämnen utifrån kunskapskraven. Detta kan vara en lösning för ökad 

tydlighet av kunskapskraven som i sin tur minskar tolkningsbara bedömningar. Ett annat 



  
 

45 

förslag skulle kunna vara att låta nationella prov vara mer styrande för att få en ökad 

likvärdighet mellan skolorna   

 

8.3 Fortsatt forskning  

 

Studiens slutsatser samt lärarnas erfarenheter och upplevelser väcker intresse att forska 

vidare om lärares upplevelse av kunskapskravens tydlighet. Denna studie grundas på en 

kvalitativ undersökning. Nackdelelen med denna metod är att man inte kan generalisera 

svaren utifrån så få lärare. Därför hade det varit intressant att undersöka lärarnas 

uppfattning av kunskapskraven utifrån en kvantitativ undersökning eller 

enkätundersökningar i flera olika skolor i Sverige.  

 

Det kan även vara intressant att följa upp det senaste resultatet på PISA:s undersökningen. 

PISA:s undersökning från 2015 visar förbättrade resultat inom matematik, 

naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning. Detta kan väcka intresse att undersöka 

bakomliggande faktorer till den utvecklingen och om det beror på genomförandet av tidig 

betygsättning från 2011.  
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Bilagor 
 

Bilaga A  

 

Intervjuguide 

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare och hur länge har du arbetat på din 

nuvarande skola? 

2. Hur många gånger har du satt betyg i årskurs sex? 

3. Hur upplever du att elever förstår innebörden av betyg 

4. Vilka fördelar upplever du att tidig betygsättning ger? 

5. Vilka nackdelar upplever du att tidig betygssättning ger? 

6. Hur anser du elevernas kunskapsutveckling påverkas av tidig betygsättning? 

7. Hur upplever du kunskapskravens tydlighet? 

8. Hur uppfattar du elevernas förståelse till de nya kunskapskraven?  

9. Hur ser relationen mellan summativ och formativ bedömning ut i ditt ämne och 

hur upplever du att de tidiga betygen påverkat denna? 
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Bilaga B 

 

Medgivande 
 

 

   
 

Institutionen för pedagogik   Datum 

Namn 

 

Självständigt arbete om betyg och bedömning i skolan – Medgivande 

om deltagande i intervjuundersökning 

 
Till: Namn, arbetsplats 

 

Mitt namn är xxxxxxxx. Jag läser lärarutbildningen vid Linnéuniversitet och skriver ett 

självständigt arbete som handlar om betyg och bedömning i skolan samt om lärares 

erfarenheter kring betygsättning i årskurs sex. Dina kunskaper och erfarenheter är av stor 

betydelse för ett sådant arbete. Därför skulle jag gärna vilja göra en intervju med dig. 

 

Om arbetet  

 

Arbetet ingår i min lärarutbildning. Syftet med arbetet är att fördjupa kunskapen om 

betygsättning i tidigare åldrar genom att synliggöra flera matematiklärares resonemang 

om tidig betygsättning. Mina frågeställningar handlar om hur lärarna upplever att det nya 

betygssystemets kunskapskrav har påverkat betygsättning? Det handlar också om hur 

lärarna upplever att betygen påverkar elevernas lärande och kunskapsutveckling samt om 

hur lärarna resonerar om hur betyg i tidigare åldrar har påverkat relationen mellan 

summativ och formativ bedömning. De som intervjuas är behöriga lärare. 

 

Om förutsättningarna för intervjun 

 

Intervju kommer att ta ca 30–40 minuter.  Jag kommer att ta kontakt med dig i god tid 

och vi bestämmer var intervjun kommer att utföras. Intervjun kommer att spelas in och 

det som säges i intervju kommer endast användas för mitt arbetes syfte, som underlag för 

analys. Studien följer de etiska riktlinjer som anges av Vetenskapsrådet. All information 

kommer att behandlas konfidentiellt. Alla dokument (såsom inspelningar och utskrifter) 

kommer att förvaras oåtkomliga för obehöriga. Medverkan i studien är helt frivillig och 

som deltagare kan du som helst under studien avbryta din medverkan. Har du frågor så 

hör gärna av dig till: 

 

E-post och telefonnummer 

 

Jag vill medverka i studien och tillåter att intervjun spelas in: 

 

 

_____________________                               _______________ 
Underskrift    Namnförtydligande 

 


