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Sammanfattning  

Denna studie undersöker och skildrar hur en grupp gymnasieelever resonerar angående det 

egna studieansvaret och betygsupplevelser med fokus på betygens (o)rättviseaspekt. 

Den teoretiska bakgrunden ger läsaren en inblick i den moderna skolan för att förstå vad som 

förväntas av elever och varför skolan ser ut som den gör. Studien vilar även på olika teorier 

om hur individer (elever) rationaliserar sina misslyckanden och varför individen (eleven) kan 

anse sig värd belöning utan prestation; i studiens fall höga betyg oavsett insats.  

För att förstå eleverna och ta del av deras upplevelser gjordes en enkätundersökning där 

sammanlagt trettiotvå elever deltog. Efter analys av enkätsvaren skapades frågor till enskilda 

intervjusamtal med fem elever, som kunde bidra med mer djupgående reflektioner om 

orättvisa upplevelser i betygssammanhang. 

Det som framkom efter analys av både enkäter och intervjuer är att eleverna har ett 

inkonsekvent förhållningssätt till sina studier. Samtidigt som de säger sig ta ansvar, lägger de 

över ansvaret av dåliga studieresultat på läraren. Många av eleverna anser att de någon gång 

har fått ett orättvist lågt betyg, trots att de själva tyckte att arbetet var bra. Många av dem 

anser även att engagemang och bra samarbete borde generera bättre betyg. Hur de tacklar att 

få ett betyg som upplevs orättvist är olika – bland annat genom att sluta att anstränga sig. En 

dålig självkänsla är en stark faktor för att en elev ska tolka ett dåligt betyg som personlig 

kritik och inte prestationskritik.  
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1. Inledning    

Bedömning och betyg utgör en central del i elevers och lärares skolarbete. Betyget är sista 

ledet efter en lärares formativa1 bedömning av en elevs studieprestation under en hel kurs, och 

för att underlätta lärarnas bedömningsarbete presenterar Skolverket kunskapskrav i varje 

ämne. Betygsättning är ett myndighetsutövande och kravet på rättssäkerhet är högt. Om ett 

betyg verkligen kan bli hundra procent objektivt och rättvist kan emellertid ifrågasättas då den 

mänskliga faktorn är inblandad. En granskning gjord av Skolinspektionen år 2010 visar att 

elever anser att lärare sätter betyg efter annat än betygskriterierna: cirka femtio procent av 

eleverna i undersökningen anser att lärare sätter betyg efter närvarostatistik och trettio procent 

av eleverna anser att lärare sätter betyg efter ”ordning och uppförande samt personliga 

egenskaper”. Kan det vara så att lärare (medvetet eller omedvetet) signalerar att det är 

personligheten och inte prestationen som bedöms? I exempelvis Helena Tsagalidis avhandling 

Därför fick jag bara Godkänt… (2008), sätter lärare på ett gymnasieprogram studieprestation 

långt ner på listan som kriterium för betyg. Skolas eleverna in i att en trevlig personlighet kan 

vara ett mer avgörande kriterium för betyget än den verkliga studieprestationen?  

Otydliga signaler om vad som förväntas och vad som bedöms, möjliggör för att eleverna fritt 

ska tolka vad som är avgörande för ett bra betyg. I skolor där jag genomfört 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har jag flera gånger upplevt hur elevers uppfattning om 

sin studieinsats i relation till erhållet betyg kunde komma till uttryck: särskilt en gång då en 

elev blev arg och högljutt upprörd när betygen delades ut efter ett muntligt nationellt prov. 

Eleven menade att en vän i en annan klass hade fått det högsta betyget, medan hon själv 

erhållit det lägsta betyget för det hon ansåg vara precis samma prestation. Detta är ett av 

många exempel på en elevs upplevelse av att få ett orättvist betyg. Eleven hade en klar 

uppfattning om vad hennes studieinsats var värd för betyg trots förklaringar från läraren om 

varför betyget inte blev högre. I den här situationen jämförde sig flickan med en väns betyg; 

ett orealistiskt kriterium för att få det betyg man önskar sig. 

Vad elever anser om att erhålla ett (i deras ögon) icke objektivt eller orättvist betyg ska 

belysas i denna studie. Hur anser elever att de blir bedömda och betygsatta och hur reagerar 

                                                           
1 Formativ kan sägas vara ”fortlöpande” bedömning. I bakgrundsavsnittet finns en mer grundlig genomgång av 

de två bedömningsformerna. Vill man läsa ytterligare finns det att läsa på Skolverkets hemsida, ”Formativ 

bedömning – bedömning för lärande” http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/bedomning-

och-betyg/formativ_bedomning?l=sv_SE. Hämtat 2012-11-07 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/bedomning-och-betyg/formativ_bedomning?l=sv_SE
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/bedomning-och-betyg/formativ_bedomning?l=sv_SE
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de och resonerar de beträffande orättvisa bedömningar? Om elever har en subjektiv 

uppfattning om vad som kan vara avgörande för att uppnå ett visst betyg skapar det en 

diskrepans mot de objektiva betygskriterierna, vilket har väckt en rad frågor: hur ser elever på 

sin egen studieinsats i relation till det betyg de har fått? Vad har elever för kunskaper om hur 

och vad lärarna bedömer inför ett omdöme/betyg? Är betygskriterierna överhuvudtaget till 

hjälp för eleverna ifall de vill uppnå ett visst betyg, eller är kriterierna svårförstådda texter 

som eleverna (och kanske även lärare) har svårt att tolka och förhålla sig till?  

Under mina olika VFU-perioder har jag tydligt sett att det förekommer variationer i hur lärare 

aktivt har arbetat med att förmedla kunskapskraven i ämnets delmoment. Oftast har läraren 

börjat med att berätta vad det är som ska behandlas, hur det ska behandlas och vilka 

betygskriterier som gäller. Ibland har betygskriterierna delats ut i pappersform men allt oftare 

visas de digitalt i exempelvis en Powerpointpresentation. Läraren har även informerat om 

betygskriterierna muntligt och ibland återkom läraren till dessa under arbetet med 

delmomentet. Det fanns också lärare som inte var så noggranna med att redovisa 

betygskriterier och då märktes skillnad i elevernas förståelse om vad som förväntades av dem. 

I granskningen från Skolinspektionen (2010) står att ”en direkt koppling mellan elevernas 

förtroende för betygssättning och att de ges tydlig information om på vilka grunder betygen 

sätts”. Det är med andra ord av vikt att det finns en tydlig dialog mellan lärare och elever så 

att krav och betygsförväntningar har en rimlig chans att korrelera.  

Emellertid är det inte enbart lärare och elever som är involverade i betygsprocessen. 

Föräldrars engagemang i barnens skolgång har generellt ökat, och hur eleverna blir rustade 

hemifrån att hantera motgångar är en faktor som också är intressant att undersöka. Den 6 maj 

2012 publicerades artikeln ”När egot tar examen” i Dagens Nyheter (DN) där författaren 

använder sig av skämtteckningen ”Hur förklarar du dessa dåliga betyg?”. Teckningen, som 

med jämna mellanrum även cirkulerar på andra sociala medier, går ut på att under de senaste 

femtio åren har åsikterna angående betyg förändrats så till den grad att det inte längre är 

eleven som är ansvarig när denne får dåliga betyg, utan både elever och föräldrar skyller 

numera på läraren. Artikelförfattaren i DN hänvisar också till boken Generation me, där Jean 

M Twenge fastslår att elevers mediokra prestationer ändå förväntas resultera i ett högt betyg, 

eftersom curlade ungdomar till curlande föräldrar hela sitt liv har fått förklarat för sig att allt 

de gör är bra, oavsett om sig de presterar bra, dåligt eller inte alls. Ju mindre barn får lära sig 
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att skilja på sak och person, desto svårare att som tonåring i skolvärlden inte uppfatta ett dåligt 

betyg som en personlig förolämpning. 

2. Problemformulering  

Om man inte tydligt kan skilja mellan person och studieprestation (något som gäller både för 

läraren som bedömare och eleven som bedöms), kan ett dåligt betyg uppfattas som personlig 

kritik. Känslan av att ha blivit personligt kritiserad (till skillnad från konstruktiv kritik av ens 

studieinsats) kan väcka många känslor hos mottagaren och skapa onödiga konflikter i den 

pedagogiska vardagen mellan lärare och elever. I Mari Nordström-Basks kandidatuppsats 

Psykisk hälsa och självbild hos gymnasieungdomar i Umeå kommun från 2009 kan man läsa 

att ”barns självkänsla är beroende av hur de upplever sin självkompetens” (Harter i 

Nordström-Bask 2009:3). ”Självkänslan formas av hur vi värderar oss själva, hur mycket vi 

tycker om, accepterar och respekterar oss själva som person” (Nordström-Bask 2009:2). En 

bra självkänsla kan med andra ord stärka barn- och ungdomars tro på sin förmåga.  Yngre 

barn har oftare en orealistisk syn på sina förmågor, men med stigande ålder ökar förmågan till 

självreflektion och (därför) även risken för lägre självkänsla, eftersom ungdomar i allt högre 

grad jämför sig kritiskt med andra (Nordström-Bask 2009). Ungdomar utvecklar en mer 

realistisk och nyanserad bild av sig själva, vilket innebär att de borde ha god kännedom om 

bland annat sina studieförmågor, men vilken roll spelar den mer nyanserade bilden för en 

realistisk uppfattning av självkompetensen och har alla verkligen tillräcklig självinsikt? 

Denna uppsats kommer att beskriva hur en grupp elever på gymnasiet uppfattar det kausala 

sambandet mellan sin egen studieinsats och betyg, och hur de agerar om de upplever ett betyg 

som orättvist. Teoretiska utgångspunkter för arbetet är framför allt lärandeteori och psykologi.  

Genom en fallstudie klargörs hur elever i en gymnasieklass ser på sin studieinsats och skildrar 

elevers reaktioner vid upplevelsen av ett orättvist erhållet betyg. Den pedagogiska vinsten av 

denna studie är att erbjuda möjligheter till ökad förståelse för varför elever kan reagera 

kraftigt vid betygsättning och utifrån den förståelsen bemöta elevens argument om önskan för 

ett högre betyg. Kanske kan de förstaårselever som deltar i studien medvetandegöras om 

betygsprocessen och sin egen del i den. Detta skulle i så fall vara ytterligare en pedagogisk 

vinst. Även föräldrar med ungdomar i skolan kan finna denna studie intressant, eftersom 

föräldrarnas inställning och attityd gentemot skolan kan influera elevernas attityd.  
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I slutändan kan det samlade betygsdokumentet ha konsekvenser för elevers framtida studier 

och karriär, vilket innebär att de inblandade bör vara på det klara med betygsprocessen; vad 

som bedöms (att lärare ger rättssäkra betyg och elever förstår målen för uppgifterna), och vem 

som förväntas ta ansvar för vad.  

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att skildra hur ett antal elever resonerar om följande: bedömning och betyg i 

förhållande till den egna studieinsatsen samt det egna studieansvaret, kunskap om 

betygskriterier, samt deras känslomässiga reaktioner vid upplevd betygsorättvisa. 

Frågeställningarna är: 

1) Hur uppfattar eleven sitt eget och andras ansvar när det gäller att uppnå ett visst betyg? 

2) I vilken utsträckning anser elever sig informerade om och införstådda med rådande 

betygskriterier, och hur menar de att sådan information bör presenteras?  

3) Hur resonerar och reagerar elever beträffande upplevda orättvisor i betygsättningen? 

För att besvara frågeställningarna och uppnå syftet, gjordes en enkätundersökning i en 

gymnasieklass med efterföljande intervjuer. Utgångspunkten för enkätfrågorna byggde dels 

på teoridel om människans subjektiva uppfattning av begreppet ansvar (se 5.1) och dels på 

teoridelen inom psykologin om hur individer reagerar när de upplever orättvisa (se 5.2). Dessa 

teoretiska utgångspunkter kallas för ”middle-range theories” (teorier på mellannivå) av Goetz 

och LeCompte, eftersom de riktar sig speciellt till det mänskliga området och ger mer 

utrymme för subjektiva tolkningar (hämtat ur Merriam 1994:69).2  

Att undersöka en psykologisk känslomässig aspekt i denna stora organisation där staten, 

kommunen, lärare, elever och föräldrar är inblandade på daglig basis, gör att teoridelen blir 

omfattande då frågeställningarna – trots samma mål – behöver studeras från olika teoretiska 

utgångspunkter.   

                                                           
2 (Jämför med naturvetenskapens teorier; ”grand theories” som erbjuder mer omfattande förklaringsmodeller, 

baserade på ett stort antal observationer och mätningar). 
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3.1 Disposition 

I uppsatsen disponeras delarna som följande: först en bakgrund över den moderna skolan, där 

läsaren ges inblick i hur dagens skola ser ut, vilka förväntningar som finns på elever och 

varför. Därefter följer teoriavsnittet som stöd för resultatet. Innan resultatdelen presenteras, 

finns metodavsnittet som besvarar frågor om urval av informanter, avgränsning och varför 

fallstudien valdes som metod. I resultatdelen analyseras de insamlade enkäterna genom 

följande grupperingar: hela gruppen, pojkgruppen och flickgruppen. Intervjuerna tolkas 

individuellt. All tolkning och analys sker med avsikt att besvara frågeställningarna, med 

utgångspunkt i problemformuleringen, bakgrunden, teorin och med hjälp av den insamlande 

empirin. Uppsatsen avslutas med ett diskussionsavsnitt och förslag till vidare forskning.  

4. Bakgrund 

Här presenteras två avhandlingar och en magisteruppsats som på olika sätt har studerat 

bedömnings- och betygsprocessen i den moderna skolan. Första avhandlingen ger en 

överskådlig blick över den individanpassning som skett i skolan då ekonomin i omvärlden har 

förändrats. Tanken med individanpassad skolgång var att valfriheten skulle leda till bättre 

studieresultat, men i avhandling nummer två problematiserar och diskuterar forskaren och 

författaren varför det inte blev så. I bakgrundsavsnittets tredje och lite längre del (4.3) belyses 

bedömnings- och betygsprocessen. Här presenteras såväl hur styrdokumenten ska tolkas av 

lärare, och vilket utfall olika bedömningsformer kan få beroende på vem eleven är.  

4.1 Forskning om den moderna skolan – valfrihet och ansvar 

Marianne Dovemarks studie Ansvar – flexibilitet – valfrihet: en etnografisk studie om en skola 

i förändring från 2004, skildrar vilka krafter som har skapat dagens skola. Genom att studera 

såväl den borgerliga politiken som den världsomfattande ekonomin (med huvudfokus på 

Europa) svarar hon på frågan om varför skolan individanpassades till den grad som gäller 

idag: skolan skulle anpassas efter marknadskrafterna där behovet av flexibel personal hela 

tiden steg. Alltmer sällan skapas arbeten i västvärlden där arbetstagaren förväntas göra samma 

uppgifter hela arbetslivet; istället förväntas man som arbetstagare att vara självgående, redo 

att byta arbetsuppgifter om det behövs och även att helt byta bransch under livets gång om det 

behövs (Dovemark 2004). 

The Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, var och är skriver 

Dovemark, den största kraften utifrån att påverka hur skolor och styrdokument skulle komma 
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att se ut (även om OECD:s huvudfokus endast indirekt ligger på skolan). Eleven (den 

självgående individen) skulle erbjudas valfrihet av två anledningar: dels skulle valfriheten 

stimulera eleven att utveckla sina individuella kunskaper och intressen, och dels skulle det 

markant minska utläggen för den stora kolossen skolan. Om man bara behövde lägga pengar 

på vissa områden skulle det göra stor ekonomisk skillnad mot tidigare då alla skulle få 

kunskap om allt. Även föräldrarnas roll krävde förändringar och de förväntas bli mer aktiva i 

ungdomarnas skolgång (Dovemark 2004). Frågan är emellertid om eleverna (och deras 

föräldrar) verkligen har insikt om att valfriheten (avseende ämne, individuella val, etc.) 

innebär att de själva hålls som ytterst ansvariga för resultaten? Dovemark menar att all denna 

valfrihet till slut inte blir så eftertraktad eftersom individen i slutändan blir ensam 

ansvarstagare för sitt liv och alla sina beslut, och om individen inte är en stark person, upplevs 

misslyckanden mycket starkare. 

Studier som Dovemarks är viktiga för att kunna se skolan i en samhällelig kontext och inte 

som en isolerad värld med egna regler. Handels- och administrationsprogrammet (HA) som 

eleverna i denna undersökning går på, är ett av de programmen som inriktar sig på 

entreprenörskap där eleverna lär sig hur marknaden fungerar. Även om valfrihet att välja 

kurser och krav på eget ansvar är stark i andra program, förespråkar HA-programmet i hög 

grad den kunskap och medvetenhet som anses viktig i den globala ekonomin: att snabbt kunna 

förstå hur man driver företag, vara entreprenör och självgående arbetskraft. 

Vidare skriver Dovemark att lärandefokus i skolan har förflyttats till den lärandes egen vilja 

att lära sig och honnörsorden ansvarstagande, flexibilitet och valfrihet har blivit viktiga 

(2004). Läroplanen i skolan har ändrat värdebasen från solidaritet och gemenskap (ur 

läroplanen från 1969) till den autonoma individen som tar personligt ansvar för sin inlärning 

(Läroplanen från 1994), vilket även finns med i den senaste läroplanen för gymnasieskolan 

2011 (GY11). Det innebär att ”[m]edborgarna förväntas ta ansvar för sin egen välfärd och 

uttrycka sina preferenser genom val.” (Dovemark 2004:33). Den som vinner på den här typen 

av utbildning är den självständiga eleven som har självtillit, som alltid ”hänger med” i skolan 

och som har förmåga att ta initiativ. Förlorarna är alla de som inte passar in i den 

beskrivningen (Dovemark 2004). 

De stora kraven på elevernas eget ansvar har också fått precis det bakslaget, inte bara genom 

att man tagit elevernas ansvarsförmåga och vilja till lärande för givet, utan även genom 
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lärarnas oförmåga att göra adekvata bedömningar inom den moderna skolans 

bedömningssystem, vilket Tsagalidis har studerat. 

4.2 Forskning om hur lärare bedömer och sätter betyg  

Om tanken med de fria valmöjligheterna efter elevens eget intresse var att det skulle generera 

högre betyg, menar Tsagalidis (2008) i sin avhandling Därför fick jag bara Godkänt… att så 

blev det inte. 

Tsagalidis har undersökt vad några lärare i karaktärsämnen på ett praktiskt gymnasieprogram 

bedömde när de satte betyg på elever. Det visade sig att skicklighet och kunskap i de praktiska 

ämnena inte premierades, framför allt inte under grundkurser första året. Lärarna förklarade 

att även om de tycker att en enskild elevs studieresultat kan vara värt det högsta betyget, sätter 

de inte gärna det, främst av två anledningar: dels har eleven för lite erfarenhet och kan därför 

enligt lärarens uppfattning inte vara så självgående som det krävs för att få det högsta betyget. 

Dels vill lärare inte ge eleverna det högsta betyget i A-kurserna, eftersom det då inte finns 

någon morot inför kommande kurser (Tsagalidis 2008). 

Undersökningen visar alltså att lärare felaktigt väljer ut det som de själva anser vara viktiga 

kriterier och låter sig inte styras av nationella riktlinjer för betyg och bedömning, vilket ökar 

risken för orättvisa och ojämlika betyg. Kunskap och skicklighet i ämnet kom först på 

åttonde-nionde plats när dessa lärare bedömer, och andra kvalitéer, som elevens attityd och 

närvaro kom före.3 Ingen av lärarna i Tsagalidis avhandling reflekterade över 

konsekvenserna: det vill säga att den sammanlagda poängen i slutbetyget kunde komma att 

stjälpa eleven om denne söker till högre studier (Tsagalidis 2008). Ett betyg i en kurs har ju 

ingen möjlighet att ”omvandlas” under åren så som den kunde göras tidigare (så kallad 

betygsglidning4).  

                                                           
3 Detta resultat är med andra ord inte långt ifrån elevernas ”känsla” i Skolinspektionens granskning. 

4 Betygsglidning har varit omdiskuterat sedan 1940-talet, och fortfarande har en del lärare svårt att sluta dela ut 

betyg efter denna form enligt Andersson (Varför betyg? 2002: 43-44). Betygsglidningen sägs vara 

motivationshöjande; och lärarna vill ha en morot att locka med inför kommande termin. Det användes både i det 

absoluta och det relativa betygssystemet, men skillnaden i det målrelaterade systemet som gör betygsglidningen 

problematisk är att kurserna ofta är mycket kortare och avslutas ibland efter några få veckor, och klarar inte 

eleven att prestera maximalt under denna tid är det omöjligt att ”höja” betyget nästa termin.  

Det är också så att kraven i en A-kurs i dagens system har lägre krav än en B-kurs, vilket borde göra det svårare 

för lärare att motivera hur eleven skulle kunna få högre betyg i nästkommande kurs, som både är svårare och 

ställer högre krav (trots den grundläggande kunskapen som erhållits under A-kursen). Här gäller det alltså för 
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Lärares reella kunskaper om betyg och bedömning är inte givna, och Tsagalidis menar att vi 

tar för givet att lärare har goda kunskaper om vad som ska bedömas. Under en lång period har 

dock kurser i bedömning och betyg varit helt frivilliga för lärarstudenter. Nu när nya 

lärarutbildningen trädde i kraft 2011 kommer utbildning i bedömning och betygsättning att 

vara obligatorisk för att öka lärares bedömningskunskap och i och med det göra lärarnas 

bedömningsarbete mer kvalitetssäkert (Regeringskansliet 2010). Tsagalidis öppnar upp för 

vidare forskning om elevernas kunskaper i bedömning eftersom ”bedömning i mål- och 

kunskapsrelaterat system är dialogbaserat och förutsätter elevernas deltagande” (Tsagalidis 

2008:172). Eleverna skall inte vara passiva utan inse att deltagande och egen kunskap om 

bedömning är en viktig del av betygsprocessen, vilket kommer att vara en av 

undersökningsfrågorna i studien.  

 

4.2.1 Bedömning efter könstillhörighet 

I forskning om bedömning och betyg återkommer det faktum att lärare bedömer flickor och 

pojkar olika, till pojkars nackdel. Anna Sundmark Marknäs skriver i sin magisteruppsats från 

2009 Överbetyg eller underprestation? Prestation, betyg och kön i skolverksrapporter 1991-

2008, att Skolverkets rapporter visar att oavsett ”om man studerar etnicitet, föräldrarnas 

skolbakgrund eller var i landet man befinner [sic] uppnår pojkarna i snitt 90 % av flickornas 

meritvärde”, (2009:5). Sundmark Marknäs skriver att dessa siffror har förklarats av 

Skolverket bland annat med att flickor anses mer målinriktade och studiemotiverade i 

samhällets värderingsmönster där flickor och kvinnor måste skaffa sig en utbildning, medan 

det inte är lika viktigt för pojkar/män.  

Att flickor ofta får en ”underordnad ställning i klassrummet” (Sundmark Marknäs 2009:37), 

gör att de kompenseras av lärarna med högre betyg. Det innebär en odemokratisk bedömning i 

en skola som ska vara lika för alla, och bryter mot rättssäkerheten i betygsättning:  

Med rättssäkra betyg menas betyg som kan motiveras med kunskapsomdömen som 

(1) speglar kunskapens bredd, (2) inte speglar ovidkommande faktorer, (3) 

överensstämmer med de kvaliteter som anges i kunskapskraven och som (4) har 

vägts samman på ett sätt som är förenligt med anvisningarna. 

(Gustavsson, Måhl & Sundblad 2012:19) 

                                                                                                                                                                                     
elev (och föräldrar) att inse vikten av att verkligen sätta sig in i och skaffa sig kunskap om vad som gäller 

angående bedömning. 
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Om flickor under sin skolgång får oförtjänt höga betyg och beröm tack vare visat intresse och 

målmedveten inställning och inte för den faktiska studieprestationen, kan konsekvenserna 

tänkas bli att de får en falsk bild och orealistiska förväntningar av relationen prestation-betyg.  

4.3 Om betygssystem, skalor och betygskriterier 

Under 1900-talet har tre olika betygssystem varit aktuella i den svenska skolan. Det absoluta 

betygssystemet hade en sjugradig bokstavsskala, och det stod läraren i princip fritt att bedöma 

vad som krävdes för att få ett visst betyg. I början av 1900-talet var betyget mer en parentes 

när elever som efter fyra eller sex år i folkskola, skulle söka vidare till fem- respektive 

fyraårig realskola. Goda vitsord och olika inträdesprov var istället avgörande, skriver 

Andersson i sin historiska betygsexposé (2002). Det fanns ett missnöje med detta urvalssätt 

och Frits Wigforss, matematikdidaktiker från Kalmar, blev huvudansvarig för att se över 

urvalsförfattningen 1938 (Andersson 2002).  

I och med Wigforss arbete med urvalsförfattningen börjar nästa system att växa fram: det 

relativa betygssystemet (fortfarande med bokstavssiffror), som skulle dela in individerna i 

riket efter en så kallad intelligensens normalfördelningskurva (Andersson 2002). 1962 tog en 

ny läroplan vid, med en ny betygsskala: 1-5. Procentuellt skulle 1:or och 5:or ges till 7% av 

eleverna, 2:or och 4:or till 24%, och 3:or till 38% av eleverna i hela riket.  

Det relativa betygssystemet kom att kritiseras för att ”det egentligen inte sa något om 

elevernas egentliga kunskaper i ett ämne utan endast talade om hur en individs kunskaper 

förhåller sig till andra individer inom samma ämne” (Skolverket, 2012) och i slutet av 1980-

talet ansågs det relativa systemet också ha förlorat sin urvalsfunktion. Dåvarande skolminister 

Göran Persson fick uppdraget att skapa ett nytt system i början av 1990-talet (Andersson 

2002). 1994 infördes i Sverige det betygssystem som är aktuellt just nu: det målrelaterade 

betygssystemet, som fram till 2011 hade betygsskalan IG-MVG (Icke Godkänd - Mycket Väl 

Godkänd). Det som spelar roll för hur eleven uppnår ett visst betyg i det målrelaterade 

systemet är inte klasskamraternas resultat utan den enskilda elevens uppnådda kunskaper. Det 

ska finnas tydliga kriterier och krav för dessa kunskaper (Andersson 2002: 46-48) och med 

det målrelaterade systemet kan en hel klass uppnå högsta betyget, om läraren bedömer att alla 

elever når upp till det. Under de arton åren som det målrelaterade systemet har funnits har 

betygsskalan genomgått en stor förändring: år 2011 ändrades betygsskalan till en F-A- skala, 

och betyg sätts numera från årskurs sex. 
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4.3.1 Styrdokument för rättvisa och likvärdiga betyg 

För att kunna bedöma kunskaper och ge ett betyg måste lärare följa styrdokumenten, som ger 

en relativt stor tolkningsfrihet. Skolinspektionens rapport (2010) visar att de flesta lärare 

förstår ”de grundläggande principerna för betygsättning i ett målrelaterat betygssystem men 

att det samtidigt fortfarande råder osäkerhet när det gäller lärarnas underlag för betygsättning” 

(2010:12). Tolkningsfriheten kan alltså bli ett hinder, men den kan konkretiseras och ge ett 

gemensamt förhållningssätt om skolan arbetar fram lokala bedömningsmatriser. 

Skolinspektionen påpekar dock i samma rapport att det är alltför många skolor som skriver in 

i sina matriser sådant som inte förekommer i de nationella betygskriterierna, som att 

”laborationsrapporter ska vara prydligt skrivna”. Närvaro är inte heller ett betygskriterium och 

får inte tas med i bedömningen inför betyg. Däremot är det en förutsättning att eleven har en 

god närvarostatistik i ämnen där det förekommer många muntliga moment, eller praktiskt 

experimenterande moment, men då bör detta motiveras specifikt för det ämnet eller 

ämnesområdet (Skolinspektionen 2010).  

Vidare finns inte elevens personlighet som en del av betygskriterier, även om 

Skolinspektionen anser att ”[d]et är naturligtvis inte fel att skolor stimulerar elever att skriva 

läsligt, att närvara, att delta aktivt i skolarbetet och att uppträda väl gentemot lärare och 

kamrater” (2010:13).  Elevens personlighet, eller snarare sociala kompetens kan emellertid tas 

med i betygsättningen om det är tydligt kopplat till betygskriterierna exempelvis i program 

som har med service att göra (Skolinspektion 2010). Att eleverna inte passar sista datumet för 

inlämning är inte heller godtagbart för att inte få ett högre betyg (på exempelvis en 

inlämningsuppgift) i ett målrelaterat betygssystem, då elevens kunskaper ska ”slutbedömas” 

först när hela kursen är slut (Skolinspektionen 2010). (Det finns dock inget svar på hur läraren 

ska agera om hela klassen bestämmer sig för att spara hela årets inlämningar till kursens sista 

vecka). 

4.3.2 Formativ och summativ bedömning 

Det finns två former av bedömning i skolan: summativ och formativ. Den summativa 

bedömningen är ett sammanfattande betyg av elevens prestation under en hel kurs. Men att 

endast erhålla ett betyg gör inte så stor skillnad för framtida resultat skriver Christian Lundahl 

i Bedömning för lärande (2011) eftersom betyget då upplevs som en alltför kort information 

om resultatet och ger eleven en svag återkoppling om varför resultatet blev som det blev. Inte 

heller ger endast ett betyg information om hur eleven ska göra för att förbättra sitt lärande.  
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Däremot är ”[f]ormativa bedömningar […] som regel utvecklade för att forma och utveckla 

lärandet” (Lundahl 2011:58). Lärares förmåga att göra formativa bedömningar kan vara 

avgörande för klassens studieresultat, och har tidigare varit del av lärarkårens så kallade tysta 

kunskap innan den lyfts fram i den pedagogiska forskningen. Den största skillnaden gentemot 

den summativa bedömningsformen är att eleven kontinuerligt ska få återkoppling av sina 

studieprestationer genom att läraren delger eleven svaren i tre följande frågor: 1) Hur eleven 

har utfört uppgiften 2) Vad målet är 3) Hur eleven kan göra för att nå målen/förbättra 

resultatet (Lundahl 2011).  

Även om formativ bedömning är ett bra verktyg för att lära eleven om sitt lärande, finns det 

individuella variationer på hur eleverna svarar på den formativa bedömningen. 

Svagpresterande elever har visat sig behöva snabb återkoppling med ”uppgiftsspecifika 

kommentarer som relaterar prestationen i förhållande till målen” medan högpresterande elever 

”behöver övergripande omdömen som utmanar dem att gå vidare” (Lundahl 2011:63). 

Motivationen för lärande ökar om eleven har kunskap om hur den ska gå mot ytterligare 

kunskap, vilket gäller både för låg- och högpresterande elever.  

De lärare som klargör villkoren för eleverna uppskattas i högre grad av eleverna, och eleverna 

blir oftare nöjdare med betyget de får (Gustavsson, Måhl & Sundblad, 2012: 67-68). De 

skriver också att det motsatta gäller: är läraren otydlig angående målet med uppgiften kan 

eleverna oftare känna att de blir orättvist bedömda plus att de inte har några mål att hänvisa 

till för att kunna ifrågasätta och diskutera bedömningen med läraren (2012: 67-68). 

4.3.3 Eleven och läraren 

Dock kan elever av rädsla för att erhålla ett ännu lägre betyg, välja att inte protestera mot 

lärare som är otydliga i sin bedömning eller orättvisa i sin betygssättning. Gustavsson, Måhl 

och Sundblad (2012) skriver att många rektorer ofta backar för att ta diskussionen med läraren 

om huruvida denne håller sig till reglerna, när eleverna kommit med klagomål om 

betygsättning. Rektorn låter istället eleverna ta diskussionen med läraren. Gustavsson, Måhl 

och Sundblad menar att eleverna då sätts i en position där de ansikte mot ansikte ska 

konfrontera en lärare som de kanske redan har en konflikt med, vilket kan leda till att eleverna 

hellre sväljer förtreten och ingenting blir löst. 

Svårigheten i att lösa konflikter på en plats som skolan, gör att eleverna lider i tysthet istället 

för att våga konfrontera läraren, vilket kan bidra till att de hellre ser läraren som den 
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”skyldige” för sina dåliga betygsresultat. På det sättet blir elevens inre konflikter mindre, och 

ångesten för misslyckandet också (Angelöw & Jonsson 2000:152). Relationen mellan elev 

och lärare blir inte bättre, men för eleven är det enklare att hantera en ”dum” lärare än att 

behöva hantera sin studierelaterade ångest. 

4.4 Sammanfattning av bakgrundsavsnittet 

Dagens skola har skapats ur den världsomfattande ekonomin och den borgerliga politiken, 

med individuella val och eget ansvar. De som inte klarar av att vara självgående elever i detta 

system förlorar, medan de ansvarstagande hänger med. Emellertid finns det brister i lärares 

bedömningskunskaper som gör att även kompetenta elever kan gå miste om ett högt betyg. 

Lärares bedömningskunskaper om vad som ska bedömas tas för givet, vilket bör ifrågasättas. 

En sådan frågesättning är till exempel varför flickors och pojkars arbete bedöms olika, till 

pojkars nackdel, då pojkars nationella meritvärden (summan av betygen) endast uppnår nittio 

procent av flickors resultat.  

Betygen har dock inte alltid varit lika viktiga som nu. I början av 1900-talet ansågs goda 

vitsord ha större värde inför antagning till realskola. Missnöje med de olika urvalskriterierna 

under förra seklet föranledde till dagens målrelaterade betygssystem. Principen med det 

målrelaterade betygssystemet är att det endast är den enskilda elevens resultat som spelar roll 

för bedömningen. Bedömningen görs med hjälp av olika betygskriterier. Dessa styrdokument 

ger dock en relativt stor valfrihet vilket gör att det råder osäkerhet bland lärares underlag för 

bedömning och betyg. Vid oenighet mellan lärare och elev angående en bedömning/ett betyg, 

väljer elever ibland att inte ta konflikten med resultatet att lärare inte behöver hålla sig till 

reglerna. 

5. Teori  

I teoridelen presenteras två olika områden: ansvar och beteendevetenskap. Avsnitt 5.1 

behandlar begreppet ansvar i skolvärlden och avsnitt 5.2 behandlar teorier inom 

beteendevetenskapen. I denna studie appliceras det på tonårselever, för att försöka förstå 

varför de ibland reagerar skarpt och utåtagerande om de anser att ett betyg har blivit orättvist. 

5.1 Ansvarsfördelningen: eleven, skolan och föräldrarna 

Ansvaret som läggs på eleverna har förändrats det senaste århundradet från att ha haft en 

undanskymd position till att befinna sig i frontlinjen för studieresultaten. Under 1970-talet 
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gavs eleverna ökat inflytande i skolans miljö under förutsättning att de tog mer aktivt ansvar 

skriver Åsa Söderström i Att göra sina uppgifter, vara tyst och lämna in i tid (2006). De 

inbjöds så att säga till ”att under lärarnas ledning ta ansvar för arbetet i skolan” (2006:36). På 

1980-talet fastslogs att skolan och hemmet skulle båda bidra lika mycket till elevernas 

utveckling och ansvarsbegreppet kom att kopplas samman med moral. Eleverna skulle bli 

självständiga och lära sig en ”egen” moral och inte ”leva på andras moral” (Söderström 

2006:37).  

Inför skolreformen 1994 förtydligades sambandet mellan inflytande, ansvar och lärande. I 

såväl läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94) som i den senaste läroplanen för 

gymnasiet, GY11, står att lärare på gymnasiet ska ” utgå från att eleverna kan och vill ta ett 

personligt ansvar för sitt lärande” (Skolverket 2011:13). Om individen lär sig att ta personligt 

ansvar ökar också personlighetsutvecklingen, skriver Söderström (2006) och 

personlighetsutveckling ökar förmågan till självreflektion; en självreflektion som i sin tur kan 

göra individen mer realistiskt medveten om hur deras insats står i relation till resultat. 

Emellertid står också i läroplanen att det är skolan och läraren som ska hjälpa eleverna att ta 

ansvar, så allt ansvar inte faller på eleverna.  

5.1.1 Den intersubjektiva förståelsen av ansvarsbegreppet 

Vid införandet av de nya läroplanerna 1994, undersökte Karin och Lars-Göran Permer 

innebörden av begreppet ansvar ur tre olika vetenskapliga perspektiv: den juridiska, den 

politiska och den filosofiska. I deras studie gavs den filosofiska vetenskapen störst utrymme 

då psykologin har sitt ursprung i filosofin och pedagogiken i sin tur har sitt ursprung i 

psykologin. Permer och Permer menar att den fria viljan och lusten att ta ansvar är två viktiga 

sambandsfaktorer. Det kan tolkas som att elevens förmåga och motivation till att ta ansvar för 

sina studier, kan stjälpas om eleven upplever skolan som ett yttre tvång (skolplikten) som den 

inte kan komma ifrån. Baksidan av det fria skolvalet och möjligheten att göra många 

individuella val i skolan i den marknadsstyrda skolan, har genererat en frihet så stor att den 

kan kännas psykologiskt pressande, snarare än att eleven med glädje tar på sig ansvaret för 

sina val och prestationer (Permer & Permer 1994). 

Gymnasieskolan är en frivillig skolform och om det nu är så att den fria viljan motiverar 

ansvarstagandet, borde det inte finnas några oklarheter mellan lärare och elever om vad 

ansvarstagande innebär. Ungdomar är helt fria att avstå gymnasieskolan enligt lag, men 
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ungefär 99 % av eleverna läser vidare efter grundskolan (Skolverket 2013). Läsåret 

2012/2013 utbildar sig cirka 350 000 ungdomar på gymnasieskolor runt om i landet 

(Skolverket 2013). Enligt utredningar som gjorts beror det på att ungdomar är medvetna om 

”att bra jobb kräver universitetsutbildning” (SOU 2006:77 ur Skolverket 2012) och vidare 

känner ungdomar ”press till följd av en osäker arbets- och bostadsmarknad” (SOU 2009:64 ur 

Skolverket 2012). Därför kan man diskutera hur frivillig gymnasieutbildningen egentligen är. 

Om det är så att utbildningen upplevs som det Permer och Permer kallar för ”yttre tvång”, kan 

det skapa problem för elevernas ansvarsvilja och motivation – trots att de är där av egen fri 

vilja?  

Vidare är en del av problemet mångtydigheten hos ordet ansvar. Det kan tolkas på olika sätt 

och innebörden bör därför godkännas av alla parter genom exempelvis en dialog, så att alla är 

på det klara med vad det innebär för de berörda. Ansvars kan därför klassificeras som ett 

subjektivt begrepp vars betydelse är situationsbunden och varierar inom olika grupper. Inom 

kunskapssociologin kallas förståelsen för denna typ av begrepp för intersubjektiv förståelse. 

Peter Berger och Thomas Luckmann som grundlade ramarna för teorin om intersubjektiv 

förståelse på 1960-talet förklarar teorin som: 

… egenskapen att en (subjektiv) uppfattning delas av medlemmarna i en 

större eller mindre grupp, till exempel på samhällsnivå eller inom mindre 

grupper i samhället. Dessa har då vad man ofta kallar en intersubjektiv 

förståelse av ett visst fenomen eller begrepp. En intersubjektiv förståelse kan 

till exempel vara att om någon från västvärlden kommer in i ett kök, vet han 

eller hon var man kan oftast förvänta sig att hitta en sophink. Det finns 

därmed en intersubjektiv förståelse kring placeringen av detta föremål. 

 

(Berger & Luckmann 1998:153) 

 

Vägen till en intersubjektiv förståelse påverkas även av ”emotionell laddning” menar Berger 

och Luckmann (1998:156), eftersom individerna är som mest mottagliga för argument när det 

finns känslomässiga band: när de inte bara befinner sig i samma värld, utan förstår den andres 

värld. Ur ett pedagogiskt perspektiv är det därför viktigt att ha en öppen och återkommande 

dialog av den intersubjektiva förståelsen, så att lärare och elever i sin lilla grupp skapar en 

gemensam uppfattning om begreppet ansvar och klargör vad som förväntas av varandra.  

5.1.2 Föräldrarnas ansvarsposition  

Föräldrarnas roll som medansvariga för studieresultaten ökade starkt när det målrelaterade 

betygssystemet infördes. En samlad skrift på cirka hundra sidor Den första skolboken (1994) 
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skickades ut till familjer med skolbarn: en liten bok med alla nya regler som skulle komma att 

gälla i skolan. Valmöjligheterna i boken tycktes oändliga. Den visade för familjen hur de 

antingen kunde välja kommunal skola eller friskola för sina barn och om man hade lite äldre 

ungdomar skulle de individuella valen kunna stärka tonåringens studieresultat. Villkoren var 

att alla (föräldrar och barn) skulle ta ansvar för dessa val.  

Studier visar att föräldrar faktisk är engagerade i sina barns skolgång som aldrig tidigare, men 

huruvida ungdomarna uppfattar detta engagemang eller inte, har skildrats i artikeln 

“Perceptions of parent goals and their contribution to student achievement goal orientation 

and engagement in the classroom: Grade-level differences across adolescence” 

Föräldraengagemanget delas upp i två kategorier av författarna: de föräldrar som uppmuntrar 

barnet till att utveckla sin kunskap (kunskapsmål) och de föräldrar som uppmuntrar barnet att 

prestera (resultatmål). Elever med föräldrar som premierade kunskapsmål hade ofta bättre 

resultat och bättre ömsesidig förståelse, och elever med föräldrar som var resultatinriktade 

menade att föräldrarnas mål endast påverkade studieengagemang indirekt, skriver 

artikelförfattarna Gonida, Kiosseoglou & Voulala (2007). Elever i äldre tonåren hade enligt 

undersökningen tydligt märkt hur föräldrarnas engagemang och uppmuntran gick från 

kunskapsmål till resultatmål ju äldre barnet blev. Föräldrar kan sägas förvänta sig en annan 

typ av ansvar från tonårseleven. Från att ha uppmuntrat lärande och kunskap, vill de i slutet av 

gymnasietiden att tonåringen ska uppnå resultat, vilket varken verkar positivt för relationen 

mellan förälder- och barnet, eller att tonåringen kommer att prestera bättre i skolan.  

I ”Must try harder: evaluating the role of effort in educational attainment” från 2010 påtalar 

De Fraja, Oliveira och Zanchi, betydelsen av att eleverna måste bli medvetna om stödet från 

föräldrarna, eftersom det är just den varseblivningen som spelar roll för att studieresultaten 

ska bli bättre. Föräldrarnas stöd uppfattas annars endast blir ett indirekt stöd som inte bidrar 

till att eleverna får bättre resultat. Om skolan, eleven och föräldrarna lyckas få till stånd ett bra 

samarbete där alla parter anstränger sig lite extra förbättras elevens studieresultat även på så 

sätt. Det De Fraja, Oliveira och Zanchi även kommer fram till, är att föräldrar måste få hjälp 

att lära sig att anstränga sig och engagera sig i ungdomarnas skolgång, oavsett 

socioekonomisk bakgrund (2010). De anser att en sämre socioekonomisk bakgrund inte per 

automatik ger dåliga studieresultat, utan att det snarare handlar om vilken inställning och stöd 

eleven får med sig hemifrån.  
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Alltså: om föräldrarna fortsätter att uppmuntra kunskapsmål även för gymnasieeleven och 

medvetandegör tonåringen om sitt stöd, ökar chansen för bra studieresultat. 

5.1.3 Att lära eleverna reflektera över studierna 

Även Lundahl (2011) menar att den socioekonomiska bakgrunden inte är helt avgörande för 

studieresultaten. Lundahls uppfattning är att alla kan bli studiesmarta oavsett arv och miljö; 

något som framför allt elever med låg självkänsla och som förknippar studieresultat med sin 

person, kan bli stärkta av. Det individuella arbetssättet som just nu förespråkas i skolan är inte 

gynnsamt för elever med låg självkänsla (oavsett socioekonomisk bakgrund) förrän de lär sig 

denna skillnad, och fram tills detta sker kommer de sannolikt att göra allt för att undvika 

skolarbetet alternativt lämna över resultatansvaret på någon annan (Lundahl 2011).  

En del av svaret på hur man ska göra eleverna medvetna om det egna lärandet och 

ansvarstagandet menar Lundahl är att alltid ge passande feedback så att eleverna ges en insikt 

i hur studierna går. (Se 4.3.2 om formativ bedömning). Det han pekar på som viktigt för att 

eleven dessutom ska lära sig att bedöma sina egna arbeten och därmed bli mer medveten om 

sitt lärande, är att läraren inte ska göra hela rättningsarbetet åt dem. Det finns olika sätt att 

markera fel i arbeten som gör att eleven själv måste komma på vad felet är och på så sätt 

hinner reflektera extra mycket över vad denne var osäker på. (Detta är emellertid känt redan 

sedan Skolöverstyrelsen 1955, skrev att ”de [eleverna] får bära ansvaret för vad de sagt, 

eftersom de ålägges att rätta sakfel, oriktiga förklaringar och dylikt” (Skolöverstyrelsen 

1955:10). Ansvaret läggs därmed tillbaka på eleven på ett medvetet sätt.  

Resultatet av att eleverna lär sig att ta ansvar för sitt lärande och kan se sina arbeten med 

kritiska ögon, är att de ges verktygen att göra på samma sätt i arbetslivet utanför skolan 

(Lundahl 2011). Det livslånga lärandet som är ett av skolans mål, kanske inte märks förrän 

eleven har gått vidare ut i arbetslivet, vilket kan vara frustrerande under skolgången, men 

samtidigt uppfylls det långsiktiga målet att bli en ansvarstagande individ i samhället. 

5.2 Tonårseleven och betygsrelaterade reaktioner 

I denna andra del lyfts teorier inom psykologin fram som redogör för olika former av 

reaktioner när individen (för denna studie eleven) upplever en orättvisa.  Bland annat redogörs 

för hur individen gör för att bortförklara sina tillkortakommanden och hur narcissism som inte 

är under kontroll kan ge individen en skev uppfattning om sig själv. 
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5.2.1 Självet, narcissism och vrede 

Under ungdomsåren utvecklar tonåringen en allt större förmåga att se på sig själv mer abstrakt 

än tidigare (Nordström-Bask 2009). Tonåringar kan se och beskriva hur komplexa de kan 

vara: självet är inte längre svart eller vitt – åsikterna är inte lika skarpa som tidigare, utan mer 

nyanserade. Denna förmåga utvecklas i en samhällelig social konstruktion enligt Berger och 

Luckmann och inte en isolerad introvert process (1998:156). Ungdomar speglar sig själva 

genom ögonen på föräldrar, vänner, klasskamrater och kan i denna mångfald av speglar ha 

svårt att reda ut med vems ögon de själva ska se sig (Harter i Feldman & Elliott, 1990). 

Speglingen kan därför skapa en positiv eller negativ bild av individen. 

Spegling genom andras ögon börjar redan när det lilla barnet växer upp. Om det förekommer 

mycket kritik, utvecklas enligt Heinz Kohut olika former av (negativ) narcissism (Karlsson, 

2004:362). Kohut, vars teorier om så kallad självpsykologi delvis har Freuds utvecklingslära 

som bas, anser att den viktigaste speglingen sker just när barnet är litet och att det är genom 

föräldrarna som barnets första kontakt med en positiv eller negativ spegling förekommer. 

(Kohuts teori bör i denna studie ses som en del av helheten i barns och ungdomars utveckling 

av självet, som inte slutar med föräldrarna, utan präglas även av övriga sociala kontakter). 

Föräldrarna kan vara mer eller mindre medvetna om vilka signaler de ger barnet, så skulden 

för negativ spegling faller inte enbart på föräldrarna. Det handlar snarare om att ifall barnet 

inte kan spegla den kärlek och uppmärksamhet som just det behöver, så kan det leda till en 

stor inre tomhet som senare måste kompenseras på olika sätt (Kohut, 1986). Bland annat får 

det till följd att den unga individen skapar en orealistisk bild av sig själv, och kritik hanteras 

med ilska – en ilska Kohut kallar ”narcissistisk vrede” – både under tonåren och i vuxenlivet.  

Förutom vrede, menar Kohut att om individen har starka narcissistiska drag kan individen 

anse sig vara av så pass stor betydelse att den förväntar sig att bli betraktad som speciell, och 

överdriver därmed gärna sina talanger och förmågor. Individen tror sig vara unik, ”med unika 

problem och förmågor”, och tror sig bara kunna förstås av andra unika eller speciella 

människor. Kompisrelationerna är de viktigaste då tonåringarna bara anser sig kunna förstås 

av andra speciella människor, och övriga (vuxen-)världen missförstår dem. 

Kohuts självpsykologiteori bidrar i denna studie till att kunna förstå hur elever reagerar på 

händelser de upplever som negativa, och att man kan då se hur orealistisk självbilden är eller 

hur stark narcissismen är. Den subjektiva upplevelsen av ett lågt betyg, kan med andra ord ta 
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sig i uttryck på olika sätt. Den mogna eleven gör kanske inte mycket väsen av sig, medan den 

omogna kan reagera på ett utåtagerande sätt. Tonårselever kan anse sig vara tilldelade 

speciella rättigheter, där de krav som gäller andra inte nödvändigtvis behöver gälla dem 

själva. Därför kan den omogna eleven tycka att den har rätt till höga betyg oavsett insats, eller 

att det blir orättvist om denne inte blir privilegierad oavsett anledning.  

5.2.2 Att rentvå sig från misslyckande  

Att lägga över skulden för misslyckande i den form av sociala sammanhang som skolan ingår 

i, är en form av attributionstillskrivande. Heiders attributionsteori har sammanfattats som: 

”[a]ntingen så finns orsaken inom individen (dispositionella orsaker) eller så finns den i 

omgivningen (situationella orsaker)” (Karlsson 2001:474). Det vill säga: antingen attribuerar 

(tillskriver) individen skulden på sig själv vid misslyckande, eller så skyller den 

misslyckandet (attribuerar/tillskriver den) på någon/något annat. Attributionsteorin som 

grundades av Fritz Heider i mitten av förra seklet påminner till viss del om Freuds 

projektionsteori, men medan Freuds projektionsteori är en form av försvarsmekanism, är 

Heiders attributionsteori snarare en individs sätt att försöka finna orsakssamband till 

misslyckanden inom sociala händelser och beteenden.  

I The psychology of interpersonal relations (1958) använder sig Heider av tre aktörer för att 

förklara hur individen finner samband mellan händelser och skeenden: p (reference person), o 

(other person) och x (a thing). Vem som är p eller o är inte statiskt och kan växla beroende på 

situation (Heider, 1958). Det som utgör grunden för p:s och o:s uppfattning av den sociala 

omvärlden är p:s och o:s subjektiva uppfattning av miljön eller livsutrymmet (”subjective 

environment or life space”). Ett annat mycket viktigt koncept är hur individen tolkar 

orsakssamband (”causing”). Koncept som i sin tur hänger samman med orsakssamband är 

individens förmåga att kunna (”can”), försöka (”trying”), vilja (ha) (”wanting”). Alla dessa 

har att göra med individens förmåga, inställning, att önska utan att försöka och vilken typ av 

motivation som spelar roll (Heider 1958: 15-17). 

Bäst för motivationen är att göra något av egen önskan, det vill säga att o (other person) vill 

göra något och målet är attraktivt. (Se även 5.1.1. Permer och Permer och den fria viljan). En 

uppgift som p ålägger o, (i det här fallet lärare till elev), gör att motivation upplevs 

framtvingad. Att o blir påtvingad av p att göra olika x (uppgifter) är en situation då o 
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tillskriver eventuellt misslyckandet för ”situationell orsak” och kan därmed rentvå sig själv 

från skuld: 

When o does what his superior tells him to do, [---] the event is usually seen 

as being caused by p – o could not help doing it, and the act has, in a way, 

the status of a heteronomous event that happened to o, and not to the status 

of an event whose source is located in o. Others, and o himself, may react to 

it as to an action for which o cannot be blamed. 

Heider 1958:246 

o, som i det här fallet representeras av eleven (och även föräldrarna om man ser till Twenges 

Generation me) tillskriver alltså inte sig själv misslyckande (dispositionella orsaker), utan 

endast lyckande. Ansvaret för misslyckande skjuts över på p, som i denna studie representeras 

av läraren/skolplikten (situationella orsaker).  

För övrigt kan det kännas extra retsamt att nästan uppnå det man vill ha, menar Heider. 

Känslan av retsamhet är extra frustrerande och gör att avståndet mellan o och x ökar 

(1958:141.) (x får i det här fallet representera ett betyg som eleven känner sig nöjd med). Om 

x (det önskade betyget) nästan slår in för o, eleven, uteblir tillfredställelsen och istället uppstår 

så kallade mellanmänskliga reaktioner: eleven (o) kan svara läraren (p) med att strunta i 

alltihopa och sluta anstränga sig, eftersom frustrationen i att nästan uppnå x, blir mycket 

större än ett totalt misslyckande, då x inte hade gått att rädda oavsett insats. 

5.2.3 Kontroll och själveffektivitet 

Om individen (eleven) har förmåga till kontroll av omgivningen (studier och skolresultat) 

leder det oftare till positiva resultat, och individen kan lägga till den här positiva upplevelsen 

som en del av självbilden menar Henderson och Dweck (ur Feldman & Elliott 1990:383). 

Ungdomar som däremot inte anser sig ha kontroll över situationen kan bygga upp en ångest 

som är förödande för motivationen till lärande och skolans värld (1990:315).5 Den ångest som 

uppstår i studiesammanhang kan grunda sig i att eleven från början har ett lågt 

självförtroende. Känslan av att inte vara värd något gör att individen svarar defensivt på kritik 

och eleven kan skylla sitt misslyckande på läraren istället för på sig själv. Enligt Henderson 

                                                           
5 Det bör emellertid inte sättas ett likhetstecken mellan att lågt självförtroende alltid ger hög ångest och dåliga 

betygsresultat. Elever med mycket ångest kan bli hjälpta av tydliga målsättningar, och att målen når eleverna är i 

högsta grad lärarens ansvar, menar Susan Harter. (Ur Feldman & Elliott 1990). 
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och Dweck är sådan defensiv hållning ett sätt för individen att skydda sig själv från ytterligare 

självkritik.  

Albert Bandura, som framför allt blev känd inom psykologin för sina teorier om 

inlärningsprocesser, menar att ungdomar som med hjälp eller på egen hand finner motivation 

att lära sig når bättre resultat studiemässigt. Elever som lär sig att vara ”själveffektiva” klarar 

överlag att övervinna problem. Själveffektivitet är, enligt Banduras, ”individens föreställning 

om hur han klarar att utföra beteende för att uppnå vissa mål” (ur Karlsson 2001:384), och 

vad själveffektiviteten beror på är bland annat 1) Framgång med beteendet – här kommer 

läraren in som hjälper med instruktioner så att eleven lyckas med att nå sitt mål. 2) Verbal 

påverkan – positiv uppmuntran av andra och av sig själv (ur Karlsson, 2001). 

Själveffektivitetsprincipen kan låta som en enkel regel att följa, men individen är komplex 

och beter sig inte alltid i enlighet med själveffektivitetens principer. I skolans värld kan det då 

ta sig i uttryck på följande sätt: 

Om man t.ex. ska läsa inför ett prov i skolan så vet de flesta hur de ska göra, 

t.ex. sprida ut inlärningen över tid. Trots detta är det många som inte beter 

sig så, utan nöjer sig med att plugga kvällen innan, kanske p.g.a. 

självrefererande tankar typ: ”Det är ingen idé, jag klarar mig ändå inte” eller 

”Det behövs inte, för jag är så smart så jag klarar mig i alla fall”.  

 (ur Karlsson 2001:383) 

Det är dock inte förbjudet att låta eleven misslyckas emellanåt, så länge balans finns mellan 

framgång och misslyckan. Psykodynamikens Kohut (som avhandlades i avsnitt 5.3) ansåg till 

exempel att självets ena del står för ambition och den andra för ideal. Spänningen mellan 

dessa två måste hållas i balans. Smärre misslyckande orsakar inga större störningar, men om 

idealsjälvet inte (eller aldrig) blir tillfredsställt kan självkänslan till slut bli störd, en negativ 

konsekvens (Kohut 1958).  

5.3 Sammanfattning av teoriavsnittet 

Sammanfattningsvis har studieansvaret som läggs på elever (och föräldrar) ökat markant de 

senaste tjugo till trettio åren. Ur ett lärandeperspektiv ska läraren kunna utgå från detta i sin 

undervisning i enlighet med läroplanen för gymnasieskolan. Men forskning visar att 

ansvarslusten kommer utifrån en fri vilja, och om skolan upplevs som ett yttre tvång (även 

den frivilliga gymnasieutbildningen), kan motivationen till att ta ansvar stjälpas. Vidare bör 

alla parter i klassrummet (och även föräldrar) ha en gemensam överenskommelse för vad som 

menas med begreppet ansvar just där och då. Föräldrar som stödjer sina barn bör även tydligt 
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medvetandegöra barnen om sitt stöd, för det är först då barnen kan ta till sig stödet och 

möjligen uppnå bättre resultat i skolan, vilket gäller alla oavsett socioekonomiska bakgrund.  

Om det skulle vara så att eleven reagerar utåtagerande eller förnekande på ett dåligt betyg, 

kan det bero på en rad psykologiska faktorer. En av dem är en (negativ) spegling; hur andra 

ser på en, ser man själv på sig, och en dålig bild under längre tid kan göra att man hanterar 

kritik med ilska eller överdriver sina förmågor. Eleven kan också se framgångar som 

resultatet av den egna förmågan men attribuera (tilldela) misslyckanden på läraren, eftersom 

eleven inte klarar av mer självkritik. De eleverna som lär sig att vara själveffektiva klarar ofta 

att övervinna studieproblem och hålla en balans mellan självets ambition och ideal. 

6. Metod och urval 

6.1 Urval  

Fallstudien tog plats i en gymnasieskola i en mellanstor stad. Urvalet gjordes målinriktat, 

vilket betyder att forskaren baserar sitt urval ”på antagandet att man önskar upptäcka, förstå 

och få insikt” (Chein ur Merriam 1994:61). Informanterna går på Handels- och 

administrationsprogrammet (HA). HA är ett av sju av de sammanlagt tolv yrkesprogrammen 

som ger högskolebehörighet utan att eleven behöver läsa så kallat utökat program, enligt den 

senaste gymnasieförordningen (Skolverket 2011). Programmet ska, som alla yrkesprogram, 

hålla den kvalité som behövs för att eleven efter avslutad gymnasieutbildning ska kunna 

komma ut på arbetsmarknaden omgående.  

HA-programmet är ett program som passar bra i en tid då skola och ekonomi går hand i hand, 

eftersom programmet är särskilt inriktat på entreprenörskap, vilket ju är ett av ledorden i 

GY11,6 (även om flera andra program naturligtvis också lär ut entreprenörskap och 

självständighet).  Förmågan att ta ansvar tidigt, såväl studiemässigt som ekonomiskt, visar 

eleverna genom arbetet med Ung Företagsamhet (UF), som eleverna kan välja under andra 

året. Företagen som eleverna skapar är autentiska och fungerar som ett riktigt företag med 

riktiga utgifter och inkomster. Företaget kan vara med och tävla i UF-mässor ända upp på 

nationell nivå inom olika kategorier; bästa produkt, bästa logotyp, bästa mässmonter, etcetera.  

                                                           
6 Skolverket (2011) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 1. 

Skolans värdegrund och uppgifter, s. 7 och 3.5 Handels och administrationsprogrammet, s. 25-26. 
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I floran av undersökningar som handlar om betyg, har yrkesprogrammen fått mindre utrymme 

än teoretiska program. Genom att göra studien på detta program kan det bidra till en större 

bredd i forskningen om bedömning och betyg ur ett elevperspektiv på gymnasiets 

yrkesprogram. 

Det ska emellertid inte undanhållas att valet av denna klass delvis är ett så kallat 

bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär bland annat att man ofta sedan tidigare på 

något sätt är bekant med de personer som ska ingå i studien eller att de är lättillgängliga för 

forskaren (Trost 2010). Jag var inte bekant med eleverna i studien men väl med deras 

svensklärare, som tidigare varit min VFU-handledare. En av nackdelarna med 

bekvämlighetsurvalet är att den kan vara begränsande för generaliseringsbarheten (Trost 

2010), vilket å andra sidan inte var målet med studien och det stod mig fritt att välja mellan 

hennes klasser, för att på så sätt hitta informanter vars skildringar kunde ge tillräcklig 

information för att uppnå studiens syfte. Att det var förstaårselever som var med i 

undersökningen, har en grund i förhoppningen om att denna elevgrupp får en chans att bli 

extra vaksam på vad som gäller i betygsprocessen och hur de ser på sin egen roll i den, vilket 

kanske kan hjälpa dem under gymnasietiden. I diskussionsdelen analyseras urvalets 

konsekvenser vidare.   

6.2 Fallstudien som metod 

En fallstudie av detta slag är en adekvat metod då man har en begränsad tid, men ändå 

möjlighet att fördjupa sig i en fråga på olika sätt, skriver Judith Bell i Introduktion till 

forskningsmetodik (2000). Fallstudien är en vetenskaplig metod som erbjuder ett relativt fritt 

tillvägagångssätt. Det är inte exakt detsamma som kvalitativ forskning, men den ”hämtar sin 

logik från de kvalitativa metodernas grundläggande synsätt” och ”pedagogiska processer, 

problem och program kan undersökas på ett sätt som förmedlar förståelse, något som i sin tur 

kan påverka och kanske också förbättra praktiken” (Merriam 1994:30, 46)  

Forskningens tyngd läggs på process snarare än resultat och denna typ av forskningsmetod är 

därför lämplig att använda inom det pedagogiska fältet där bland annat elevers företeelser 

studeras eftersom den kan: 

[…]förklara orsak och verkan när man intervenerar i verkliga 

situationer som är alltför komplexa för experimentella strategier. En 

andra tillämpning är att beskriva den verkliga situation där man gjort 

någon form av ingrepp. För det tredje kan en utvärdering på ett 
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generativt sätt dra fördel av en belysande fallundersökning […] En 

fallstudiestrategi kan slutligen användas för att undersöka de 

situationer där den intervention som ska utvärderas inte har några 

entydiga resultat, 

(Yin ur Merriam 1994:42) 

Eftersom förståelsen för elevers reaktioner och upplevelser i samband med betygsprocessen är 

kärnan i studien, behövs en metod där dessa delar finns. 

Även språket i en fallstudierapport räknas enligt Merriam som en styrka (om än underordnad), 

då språket kan hållas relativt lättillgänglig till skillnad från ”tekniskt vetenskaplig eller 

pedagogisk jargong” (1994:44) som endast når en publik som är mycket insatt i ämnet. 

Om en av fallstudiens styrkor är processen snarare än resultatet, är det av samma anledning en 

av fallstudiens brister (Merriam 1994). Det fria och tillåtande undersökningssättet kan göra att 

forskaren blir helt utlämnad till den egna integriteten och den egna fingertoppskänslan, då 

denne i princip kan välja data som leder till ett visst (önskat) resultat. Såväl forskaren som de 

som tar del av den färdiga fallstudien bör enligt Merriam ”vara medveten om de skevheter 

’bias’ som kan påverka slutprodukten” (1994:47).  

Förutom risken för oetisk fallstudieforskning, menar Lincoln och Guba att fallstudier kan 

tendera till förenklingar eller överdrifter och ”att läsaren kan förledas att tro att en fallstudie är 

redogörelser av en situation eller företeelse […] när den i själva verket blott utgör en del – en 

enda aspekt av livet” (ur Merriam 1994:47). 

Trots fallstudiens nackdelar, väger fördelarna tyngre för en studie som denna, då det centrala 

är att försöka förstå individen utan att göra anspråk på den absoluta sanningen. Studien lutar 

sig både mot den psykologiska fallstudien där fokus läggs på individen, och mot den 

sociologiska fallstudien där man fokuserar på samspelet mellan elever och skolan i olika 

frågeställningar (Merriam 1994). Forskningsproblemet är av så kallad begreppslig typ, där 

forskaren studerar två uppfattningar som är motstridiga (Merriam 1994). I det här fallet 

handlar det om motstridigheter mellan hur elever ser på sin prestation i relation till 

betygsresultat – varför verkar en del elever bli indignerade över att inte få det betyg de 

önskade även om läraren tydligt kan visa på orsaken. Motstridigheten handlar också om vad 

eleverna anser om betygskriteriernas roll för bedömningen och om det måhända är så att 

eleverna önskar att lärarna inte enbart följer betygskriterierna strikt som underlag för 

bedömning, utan även premierar andra insatser. 
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Empiri i studien samlades in på två sätt. Först svarade hela klassen på varsin enkät som 

innehöll frågor om hur eleverna upplever sin och andras roll i betygssammanhang. Dessa 

frågor utformades för att kunna ge svar på de olika frågeställningarna. (Se bilaga 1). Därefter 

valdes fem personer ut för enskilda samtal, där frågorna skapades ur enkätens svarsresultat. 

Intervjuerna spelades in och varade cirka trettio minuter. 

6.3 Enkätens utformning 

Det man måste ta hänsyn till när man utformar en enkät är att ha studiens mål och 

frågeställningar klara för sig, och strukturera frågorna på ett sätt som gör dem möjliga att 

analyseras (Bell 2000). I enkäten finns frågor av blandad karaktär: alternativfrågor där 

respondenterna får olika alternativ, kategorifrågor med endast ett svarsalternativ, men även 

frågor där informanterna skriftligt får försöka besvara frågor utifrån egen kunskap.  

Frågorna i enkäten är uppdelade efter frågeställningarna och har utformats för att kunna ge 

svar på dem: 

1) Hur uppfattar eleven sitt eget och andras ansvar när det gäller att uppnå ett visst betyg? 

2) I vilken utsträckning anser elever sig informerade om och införstådda med rådande 

betygskriterier, och hur menar de att sådan information bör presenteras?  

3) Hur resonerar och reagerar elever beträffande upplevda orättvisor i betygsättningen? 

 

Enkätfrågorna kategoriserades därför till ”Frågor om studier och betyg”, ”Frågor om 

betygskriterier” och ”Frågor om betyg och känslor” (se bilaga 1). Kategorin för betyg och 

känslor hamnar sist då det ofta är ”bäst att spara svåra och känsliga frågor till slutet” (Bell 

2000:154) så att ifall informanterna upplever dessa som alltför privata och slutar svara på 

enkäten har man i alla fall fått så många svar som möjligt. Sista kategorin har också minst 

frågor eftersom det under intervjuerna som följde skulle frågor av en mer privat karaktär 

ställas till de utvalda eleverna.  

En enkät var lämplig att använda sig av för att ta del av många elevers åsikter, då vissa 

mönster kan framträda mer eller mindre tydligt. Utifrån informationen forskaren får från 

svaren i enkäterna kan denne sedan välja att följa upp med intervjuer för att gå på djupet i 

vissa frågor. 
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Enkäten har genomgått pilotundersökningar både före och efter den slutliga versionen, med 

hjälp av fyra ungdomar som går på gymnasiet eller som nyligen avslutat sin 

gymnasieutbildning.7 Pilotundersökningarna gav en fingervisning om frågetecken eller 

oklarheter, samt om hur lång tid enkäten skulle ta att fylla i. Dessutom kunde frågorna 

revideras innan enkäten delades ut till de riktiga informanterna för att undvika fallgropar som 

vaghet, otydlighet, förekomst av två frågor i en eller alltför ledande frågeformulering. 

6.4 Intervjuer för insamling av fakta  

För att på ett mer djupgående sätt kunna besvara frågeställning nummer tre: ”Hur resonerar 

och reagerar elever beträffande upplevda orättvisor i betygsättningen”, genomfördes 

intervjuer med fem frivilliga elever i informantklassen. I fallstudier är det vanligt att man 

samlar data på flera sätt och intervjuer handlar framför allt om att få veta en mer personlig 

åsikt, värdering eller tankar. I det här fallet lämpar det sig med en semi-strukturerad frågemall 

(se bilaga 2), då forskaren inte är erfaren och tiden för den enskilda intervjuen är starkt 

begränsad (Merriam 1994). Under intervjuer är det annars lätt att samtalet vänder i många 

olika riktningar och gör underlaget svårt att utvärdera, men oavsett risken för bias (skevheter), 

kan intervjuer ge ”kött åt de ben som enkäten bidragit med” enligt Bell (2000:30). 

Att tänka på angående frågorna i intervjun är att de ska – liksom enkätens frågor – korrelera 

med målet. Patton 1980 och Strauss 1981 (ur Merriam 1994), har båda utformat olika 

kategorier för hur intervjufrågor bör se ut. I korta ordalag menar båda att frågorna ska hålla 

sig inom ramen för syftet utan att sväva ut alltför mycket, då informationen kan bli 

oöversiktlig och obegriplig. Frågorna ska endast bestå av en fråga per fråga (inte ”tycker du 

att lärarna är tydliga med kriterier och rättvisa i sin bedömning?”), inte vara ledande och inte 

vara av ja/nej-karaktär då ja/nej-svar oftast inte ger någon värdefull information.  

Om fler än det antal som är tänkt anmäler sig till intervju, måste man ta hänsyn till studiens 

syfte och ”välja ut respondenter på grundval av hur mycket de kan bidra med till forskarens 

förståelse av den företeelse som studeras innebär att man måste göra teoretiska eller 

målinriktade val av svarspersoner” (Merriam 1994:91). Åtta elever anmälde sig och av dem 

valdes fem ut. De fem som valdes ut för intervju är elever som genomgående i enkäten 

                                                           
7 Valet av ungdomar som ingick i pilotstudien gjordes genom bekvämlighetsurvalet, då jag känner dem sedan 

tidigare. Tidsbegränsningen var hela tiden en stark faktor för alla metodval som gjordes; möjligen att 

förstaårselever hade gett andra svar och ställt andra frågor redan i pilottestet, men samtidigt är det svårt att be 

undervisande lärare att få låna deras elever (flera gånger) i deras pressade scheman. 
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förhållit sig mycket negativa i sin upplevelse av bedömning och betyg, och valdes ut för att 

kunna diskutera rättviseaspekten av betygsupplevelse. Några av dessa fem har i enkäten svarat 

(medgett) att deras studieinsats är svag men att de ändå anser sig värda bättre betyg och 

upplever sig orättvist bedömda, vilket kan ge möjlighet att diskutera frågan om det egna 

studieansvaret.  

6.5 Validitet och reliabilitet  

Fallstudier som studerar hur människan upplever världen kan vara subjektivt tolkningsbara, 

och därför föreslår Lincoln och Guba att man istället använder begreppen sanningsvärde 

(validitet) och överensstämmelse (reliabilitet). Det viktigaste menar Lincoln och Guba är att 

man bör diskutera proceduren med följande frågor: ”var intervjuerna uppbyggda på ett giltigt 

och tillförlitligt sätt, analyserades innehållet i dokumentet på ett riktigt sätt, bygger 

slutsatserna på empirisk information?” (hämtat ur Rienecker & Stray Jörgensen 2008:378). 

Dessa frågor får följande svar:  

Såväl enkätfrågorna som intervjufrågorna reviderades flera gånger för att kunna besvara 

frågeställningarna. Enkäterna pilottestades av en grupp ungdomar, både före och efter 

revidering. Efter testomgångarna kunde man se att enkätens tre kategorier gav möjlighet att 

besvara de tre frågeställningarna, vilket stärker validiteten. Efter sammanställningen av 

enkäten från den ”riktiga” elevundersökningen, skapades frågor till de enskilda intervjuerna i 

samråd med handledare för uppsatsen. Intervjuerna spelades in och transkriberades efteråt. 

Slutsatserna drogs genom den insamlade empirin tillsammans med tidigare forskning i 

ämnesområdet. 

Reliabiliteten (överrensstämmelsen) är mer komplicerad när det gäller samhällsforskning 

enligt Merriam, ”eftersom människans beteende inte är statiskt utan föränderligt” (1994:180). 

Grundtanken med reliabilitet är att resultatet ska kunna upprepas, helst om och om igen och 

bygger på att sanningen endast är en och den konsistenta mätningen kan utebli när man ska 

försöka förstå människors uppfattning vid olika tillfällen. Fokus i denna studie läggs därför på 

att hålla en hög validitet (sanningsvärde) och att sträva efter att ”resultaten har någon 

mening” (Merriam 1994:183). För en hög validitet bör undersökningens kontext vara grundlig 

(se Inledning och Problemformulering). Förutom att resultaten ska ha någon mening, ska 

tolkningar och slutsatser understödjas av citat. 
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6.6 Forskningsetik 

Forskningsetik går till viss del hand i hand med arbetets validitet och reliabilitet då 

forskningsetiken bland annat kräver att forskaren ”skall vara insatt i den vetenskapliga 

litteraturen”,8 och ha passande frågeställningar. Forskaren får inte förfalska resultat, plagiera 

eller på andra sätt fuska sig till resultat. Problemet med att göra anonyma undersökningar som 

inte går att spåra gör att ”kontroll av forskarnas uppgifter blir svår eller omöjlig”,9 och därför 

ännu viktigare med trovärdig validitet och reliabilitet. 

Då offentliga skolor är en myndighet, finns det möjlighet för allmänheten att ta del av de 

dokument som förekommer i skolan,10 och därför av vikt att informanterna får lov att vara så 

anonyma som möjligt i den skrivna uppsatsen. I det här fallet kunde de som ville ställa upp på 

intervju anmäla sitt intresse genom att skriva ut sitt namn, men det användes inte till något 

annat än att fånga upp dessa elever. Innan publiceringen av uppsatsen klipps namnen bort från 

enkäterna, eftersom de ska finnas tillgängliga om någon vill se svaren. I de inspelade 

intervjuerna finns inte heller något som kan röjas deras identitet. Total sekretess är emellertid 

svår att garantera; om någon verkligen vill spåra elevernas identitet kan det genom visst 

detektivarbete förmodligen gå.  

I denna studie är informanterna inte myndiga men över femton år, och Lagen om etikprövning 

18§ kräver då att informanten tydligt ska informeras om vilken typ av forskning denne 

kommer att delta i. Så tillvida behövs ej samtycke från föräldrar även om informanten är 

omyndig.11 Eleverna fick såväl denna information av mig som informationen om anonymitet 

innan jag delade ut enkäterna i klassrummet. Deltagandet var frivilligt, och de fick naturligtvis 

avstå.  

7. Avgränsning 

Den största gemensamma nämnaren för informanterna i denna undersökning är att de tillhör 

åldersgruppen för gymnasieelever, och att de går ett praktiskt program och inte ett teoretiskt. 

                                                           
8 CODEX –  regler och riktlinjer för forskning, ”Forskarens etik” (2012-10-15) 

http://codex.vr.se/forskarensetik.shtml. Hämtat 2012-11-14 

9 Vetenskapsrådet (2011)  ”God forskningssed”, s. 68. http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_01.pdf 

Hämtat 2012-11-14 
10 CODEX, “Forskning som involverar barn” (2012-09-19)  http://codex.vr.se/manniska1.shtml. Hämtat 2012-

11-14  

11 Ibid. 

http://codex.vr.se/forskarensetik.shtml
http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_01.pdf
http://codex.vr.se/manniska1.shtml
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Utgångspunkter som annars dominerar i forskning om betygssammanhang är exempelvis 

betygshistoria, grundskoleperspektiv, lärarna och deras bedömningskunskaper, (Isaksson 

2008; Tsagalidis 2008; Dovemark 2004; Gustavsson, Måhl & Sundblad 2012; m.fl.). I flera 

studentuppsatser görs undersökningar som problematiserar liknande frågor (Johansson & 

Nilsson 2077; Sundh 2008; Högström & Johansson 2009; Liljeröd 2011, m.fl.). Till skillnad 

från denna studie har undersökningarna gjorts på teoretiska program och där finns inte heller 

fokus på att förstå den känslomässiga aspekten, alltså vad det är som händer inuti eleven och 

hur reagerar denne när den känner att omdömet/betyget känns orättvist.  

Genusperspektivet kommer kort att diskuteras efter sammanställningen av hela gruppens 

enkätsvar. Går det att se uppenbara skillnader mellan flickornas och pojkarnas svar och i vilka 

frågor finns de största skillnaderna? Finns det skillnader mellan de manliga och kvinnliga 

intervjuinformanternas svar eller är skillnaderna könlöst individuella? Emellertid vill jag 

påpeka att denna studie inte tänkt som en studie av genus och betyg, men det är svårt att 

undvika då forskning visar att lärare bedömer elever olika beroende på könstillhörighet. Se 

exv. Sundmark Marknäs Överbetyg eller underprestation? Prestation, betyg och kön i 

skolverksrapporter 1991-2008. 

8. Resultat och analys 

I resultatdelens första del, 8.1, redovisas och analyseras siffrorna från enkätsvaren i den 

löpande texten. Först presenteras hela gruppens resultat (32 stycken), för att sedan delas upp i 

endast pojkarna (12 stycken) respektive endast flickorna (20 stycken).  

I avsnitt 8.2 redovisas och analyseras de enskilda intervjuerna med fem av åtta som frivilligt 

anmälde sig till detta, tre flickor och två pojkar.  

8.1 Resultat och analys av hela gruppens enkätsvar – ansvar, betyg och rättvisefrågor  

Enkätens första del handlar om ansvarsfrågan (frågeställning 1) och eleverna fick svara på 

frågor som handlade om hur de ser på om den egna studieinsatsen och ansvarstagandet, och 

om de anser att insatsen korrelerar med betygstillfredställelse.  

Här har elevgruppen svarat relativt lika. Majoriteten anser att trots att de skjuter upp att göra 

sina uppgifter till sista stund, så räcker det för att få det betyg de önskar. De flesta (65%) 

lägger max tre timmar i veckan på att göra skoluppgifter utanför skolan, men här är känslan 

av betygskonsekvensen tudelad: ungefär hälften säger att studietiden är tillräcklig för att det 
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betyg de vill ha, medan andra halvan anser att de borde lägga mer tid på sina studier för att få 

det önskade betyget. 

Så: samtidigt som eleverna verkar nöjda med sin insats erkänner de att de borde lägga mer tid 

på studierna hemma och panikpluggar ofta i sista stund. Det är den slags självrefererande som 

Banduras talar om: man vet hur och vad man ska göra, men man gör det inte och försvarar sitt 

beteende med att ”Det är ingen idé, jag klarar mig ändå inte” eller ”Det behövs inte, för jag är 

så smart så jag klarar mig i alla fall” (Karlsson, 1999:383). 

Ansvar för korrekt källanvändning om uppgiften kräver det, genererade många olika svar. 

50% kollar ibland upp fler källor än de mest lättillgängliga, 25% kollar aldrig upp fler källor, 

medan 25% kollar alltid upp fler källor. Några anledningar till varför man bör använda sig av 

fler källor är enligt eleverna: 

-”Man får mer fakta.” 

-”Jag har fått tips om att det är bra att använda många källor, så att man också vet om det är 

trovärdigt.”  

Det kom också några mer diffusa anledningar till varför man bör använda källor: 

-”Därför att det är lättare att hitta fakta på internet.” 

-”Arbetet blir utförligare om man skriver vilka källor man använt.” 

Den fjärdedelen som aldrig bemödar sig med att kolla upp fler källor än de mest 

lättillgängliga gör det inte eftersom:  

-”Man förstår ju vilka uppgifter som är rimliga”. 

-”Om jag alltid har källor så kommenterar ingen lärare, tror inte ens dem kollar sidorna”. 

-”Det är ändå inte någon som kollar upp det”.  

 

Här finns tydliga skillnader i hur elever resonerar angående och varför det finns krav på 

källanvändning. Att kunna ta instruktioner för uppgifter är en del av att ta sig an uppgifter 

ansvarsfullt, och förvånansvärt många struntade i att gå ett steg längre än de mest 

lättillgängliga källorna. (Frågan kunde naturligtvis ha gällt något annat område som elever 

måste förhålla sig till rörande ansvar över studierna. Nu föll valet på källhantering, eftersom 

det är en tydlig del av det kritiska tänkandet som elever förväntas lära sig under studierna). 

Några i elevgruppen använder sig av fler källor eftersom ”de fått tips om att det är bra”, och 
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därmed förstått att även om källorna inte gör hela arbetet gäller det att vara skolsmart, och det 

är sådana elever som Dovemark (2004) menar är vinnarna i dagens individualistiska 

skolsystem.  

I föräldrafrågan ”vem tror du dina föräldrar ger ansvaret för ett bra/dåligt betyg?” hade 

eleverna möjlighet att göra flera val. Majoriteten tror att deras föräldrar ger dem (eleven) 

beröm för ett bra betyg och att föräldrarna främst ger läraren/skolan skulden för ett dåligt 

betyg. (Det ska dock påminnas om att detta är vad eleverna tror är deras föräldrars åsikt). 

Föräldrarna får i ytterst få av fallen ansvaret för ett bra betyg, och endast då eleven anser sig 

har fått aktiv hjälp med uppgifterna hemma – för det är ju enligt De Fraja, Oliveira och 

Zanchi (2010), först när eleverna är medvetna om föräldrarnas ansträngning som de kan se 

stödet som en direkt påverkan för resultaten. 

Att föräldrarna tillsammans med tonåringen ger läraren yttersta ansvaret för ett misslyckat 

betyg, förstärker bilden av skämtteckningen ”Hur förklarar du dessa dåliga betyg?”. Just i 

enkäten går det inte att säga så mycket mer om frågan, och dessvärre missuppfattade flera av 

eleverna hur de skulle fylla i alternativen, vilket gjorde att de inte gav fullständiga svar. Hur 

föräldrar-barn-betyg-relationen kan se ut fick istället en större plats i intervjuerna. 

När eleverna själva får avgöra vem de ger ansvar för ett bra eller dåligt betyg (”vem skulle du 

säga att du ger ansvar för ett bra/dåligt betyg?”) anser de att det är de själva som är ansvariga 

för ett bra betyg, och endast hälften tar på sig ansvaret för ett dåligt betyg. Var fjärde elev 

(25%) ger läraren ansvar för ett bra betyg, men vid ett dåligt betyg ger varannan elev (50%) 

läraren ansvaret för det dåliga resultatet. Flickorna ligger i topp när eleverna får välja läraren 

som ansvarig för ett dåligt betyg. I sin studie undrar Dovemark (2004) om föräldrar och barn 

verkligen förstår att de är ytterst ansvariga för studieresultaten (som ett led i valfriheten). 

Svaret i den här studien lutar åt att dessa föräldrar och barn inte tar konsekvenserna utan 

lägger hellre över ett missnöjt resultatansvar på läraren/skolan. 

Oviljan att ta på sig ansvaret för ett betyg man är missnöjd med, är en form av 

attributionstillskrivande (Heider 1958). Eleverna gör uppgifter efter lärares och kursplaners 

direktiv, vilket kan vara en anledning till att de ser arbetet som påtvingat; och är det påtvingat 

av en yttre faktor (läraren), då lägger man också misslyckandet på denna yttre faktor (så 

kallad situationell orsak) och inte sig själv. Särskilt elever som inte klarar av att hantera kritik 

lägger gärna över resultatansvaret på någon annan (Lundahl 2011). 
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29 av de 32 eleverna som svarade på enkäten anser emellertid att de tar ansvar för sitt lärande. 

Siffran kan tyckas ganska hög, och möjligen var det de begränsade svarsalternativen som gav 

eleven en liten chans att ge sin syn på ansvarsfrågan. Några få har på egen hand lagt till med 

egen penna ”ja – nästan alltid iaf”. Eleverna har inte heller fått någon vetskap i förväg om hur 

man kan se på begreppet ansvar, men å andra sidan handlade inte heller frågan om huruvida 

de var överens med sina lärare (intersubjektiva förståelsen) om vad ansvar betyder. Jag har 

heller ingen insyn i hur och om deras lärare diskuterar riktlinje 2.3 ”Läraren ska utgå från att 

eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sitt lärande” ur GY11 med dem.  

I enkätens andra del, det vill säga den som handlar om deras kunskaper om betygskriterier 

och bedömning (frågeställning 2) varierar deras sätt att beskriva betygskriterier. Från ”Vet ej 

hur jag ska förklara det” till ”Något jag kollar på när jag tex ska plugga till ett prov för att se 

vad lärarna bedömer” och ”Mål som man ska utgå ifrån, ingen vet exakt…”.  

De flesta får veta betygskriterierna både muntligt och skriftligt, men sex stycken upplevde att 

de aldrig får veta kriterierna. Svaren varierade inte särskilt mycket beträffande vad de anser är 

en bra genomgång om kriterierna: majoriteten önskar en muntlig genomgång där läraren 

samtidigt visar upp kriterierna i skrift och går igenom eventuella frågor. Fyra elever efterlyste 

även fler konkreta exempel på de olika kriterierna, exempelvis hur en ”nyanserad text” kan se 

ut. Hur en dålig genomgång av kriterierna ser ut, var de också överens om och det är när: 

”läraren bara delar ut pappret med kriterierna på”, men också när ”de inte berättar alls”. När 

de skulle försöka reda ut vilka betyg som dolde sig bakom kriterierna i fråga 2.4 (se bilaga 1) 

gissade endast en fjärdedel av dem rätt.  

De flesta elever i gruppen verkar ha ett hum om vad betygskriterierna är. Alla har vid något 

tillfälle varit med om hur betygskriterier presenteras, vare sig genomgången har varit bra eller 

dålig. Precis som Gustavsson, Måhl och Sundblad (2012) skriver, uppskattar elever när lärare 

är tydliga med vilka krav som gäller och det gäller även eleverna i denna studie. I ett mål- och 

kunskapsrelaterat betygssystem är det av vikt att lärarna kommunicerar med på ett sätt som 

når fram till eleverna – dels för att eleverna verkligen ska förstå uppgiften, dels för att 

eleverna verkligen ska förstå kraven (GY11). Här kommer kravet in på att kunna få till stånd 

bra dialoger för den intersubjektiva förståelsen. Som Korp skriver, bör läraren försöka 

medvetandegöra eleverna om dessa ”vad” för att eleverna ska vara säkrare om vad som räknas 

in när deras studier blir bedömda (2003). 
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När eleverna sedan skulle fylla i hur ofta de får feedback på sina uppgifter skiljde sig svaren 

åt väsentligt. Några ansåg att de aldrig får någon feedback, eller bara när de frågar ansvarig 

lärare, vilket är förbryllande då de ju har samma lärare. Frågan är om lärarna verkligen missar 

att ge feedback till resterande elever i samma klass, eller om dessa elever inte uppfattat, 

efterfrågat eller tagit emot feedbacken? 

Den feedback som ges, ges oftast muntligt, men även här är några missnöjda och anser att 

läraren aldrig kommenterar utan sätter ett betyg utan någon förklaring. Vägen till ökat lärande 

är att eleven får veta hur den ska göra (Lundahls lärandeteori) och det gäller såväl hög- som 

lågpresterande elever, även om de behöver olika former av feedback. Eleverna i denna studie 

som svarade tror att mer feedback skulle kunna hjälpa dem att få bättre resultat nästa gång.  

I tredje och sista delen av enkäten fanns endast tre frågor, eftersom avsikten var att lägga de 

mer personliga frågorna (frågeställning 3) i de enskilda intervjuerna. Eleverna kunde i fråga 

3.1 välja att kryssa i flera alternativ, med de flesta (21 st.) valde endast ett: ”Jag fick ett dåligt 

betyg trots att jag tyckte att arbetet var bra”. Några få tyckte att de vid något tillfälle fått 

oförtjänt högt, endast tack vare att de höll deadline, och några ansåg att oavsett studieinsats 

räcker det aldrig till för att få ett önskat betyg.  

I denna elevgrupp, skulle 55% av dem inte acceptera ett lågt betyg. Även om de inser att deras 

studieinsats inte var tillräcklig skulle de inte dra sig för att argumentera med läraren om det, 

bland annat genom att peka på vilka kriterier som gällde för uppgiften för att övertala läraren 

att ändra sitt beslut. 32% skulle acceptera betyget, av två anledningar: några eftersom de inser 

att deras insats inte räckte längre, och några skulle inte våga/vilja tjafsa med läraren om det.  

Reaktionerna vid ett upplevt orättvist betyg är med andra ord olika. Om man tittar på de 

individuella svaren, är det nästan uteslutande samma elever som upplever att de fått ett lågt 

betyg trots att de själva tyckte att arbetet var bra, som också svarat att de inte skulle acceptera 

det låga betyget och argumentera med läraren för sin sak. Här finns tendenser till att den 

narcissistiska och orealistiska självuppfattningen gör att den omogne individen (eleven) 

reagerar på ett utåtagerande sätt (Kohut 1986). Den okritiska självbilden kan göra att eleven 

anser sig värd ett högt betyg även om den är medveten om att studieinsatsen inte räckte till.  

Det finns enligt enkätsvaren några elever som inte skulle våga tjafsa med läraren, och enligt 

Gustavsson, Måhl och Sundblad (2012) kan konflikträdslan i sådana här fall handla om att 



33 

 

eleven är rädd för att betyget ska sänkas ytterligare om denne bråkar om det. Nästa delavsnitt 

(8.1.1) kommer att visa närmare vilka elever som svarat vad i denna fråga. 

När det gäller elevernas personliga åsikt om vad de tycker borde generera höga betyg, är 

svaret ”att jag gör mitt bästa” det mest valda alternativet, tätt följt av ”att jag tydligt visar 

läraren att jag är intresserad av ämnet och uppgiften”. Även förmågan ”att […] samarbeta 

under grupparbete” fick höga siffror och ”att jag kan vara tyst i klassrummet”. Lägst siffror 

fick medvetenhet om betygskriterierna när eleverna själva fick välja vad som har betydelse för 

att få ett bra betyg.  

8.1.1 Pojkarna och flickorna – skillnader och likheter 

Vissa av enkätfrågorna fick helt olika utfall när man tittar på pojkarnas och flickornas svar för 

sig. Medan nästan hälften av pojkarna skjuter upp pluggandet till sista stund och en tredjedel 

av dem lägger max 1 timme skolarbetet utanför skolan, är svaren från flickorna mycket mer 

varierande med fler individuella skillnader. Flickorna tar sig överlag an hemuppgifterna 

snabbare och lägger ett par timmar fler i veckan på hemuppgifterna än pojkarna. (Detta är 

känt sedan tidigare, jmf Sundmark Marknäs studie från 2009). Flickorna svarar att de är nöjda 

med sin insats, medan pojkarna i högre grad svarar att de nog borde lägga mer tid på 

hemuppgifterna.  

Skillnaden var även stor när det gäller vem som får beröm alternativt skuld för ett bra 

respektive dåligt betyg. Pojkarnas svar ändrades inte särskilt, medan flickornas svar var 

mycket olika beroende på om betyget var bra eller dåligt. Om flickorna får ett dåligt betyg, 

attribuerar många av dem misslyckandet på läraren (så kallad situationell orsak) och inte sig 

själva.   

Beträffande kunskap om betygskriterier är resultaten relativt lika. Båda könen kan ge 

förklaringar om vad kriterier är för något och beskrivningarna för vad som är en bra eller 

dålig genomgång av kriterierna är överlag samma. Även feedback verkar delas ut lika till både 

flickor och pojkar, och de skillnader som finns är individuella.  

De största skillnaderna finns i frågorna som handlar om upplevelsen av ett orättvist betyg. 

Pojkarna har endast angett alternativ c ”jag fick ett dåligt betyg trots att jag tyckte att arbetet 

var bra”, medan flickornas svar varierar och både alternativ b, c, och d finns med. Även om 

alternativ c dominerar även bland flickorna, är det några av dem som också upplever att de 

alltid får dåligt betyg oavsett insats, vilket ingen pojke heller har valt. Några av dessa flickor 
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väljer alternativet ”betyget har blivit bra tack vare att jag höll deadline”, vilket ju lärare i 

teorin inte får premiera. 

Själva reaktionerna på denna orättvisa varierar också: bland pojkarna skulle 1/3 acceptera 

betyget och inse att insatsen inte räckte, medan 2/3 skulle välja att argumentera för sin sak. 

Det är följaktligen endast bland flickorna svaret ”vågar/vill inte tjafsa med läraren” finns och 

det är en på fyra som svarar det.  

I frågan om vad eleverna själva tycker borde räknas som betydelsebärande för ett betyg de 

känner sig nöjda med, är grupperna ganska samstämmiga. I en något högre utsträckning 

tycker pojkarna att ”jag kan samarbeta under grupparbete” borde ge ett högre betyg, och att 

det borde räcka med att tydligt visa läraren ”att jag är intresserad av ämnet”.  

Det som tydligast kan påvisas när man jämför könen i denna undersökning, är att flickorna i 

gruppen har en större benägenhet att inte våga protestera mot ett dåligt betyg. De lider i 

tysthet och det kan vara svaret på varför flickornas ligger i topp när det gäller att skylla på 

läraren och inte på sig själva när de får ett dåligt betyg.  

8.2 Resultat och analys av de enskilda intervjuerna 

Intervjuerna som genomfördes gjordes med fem elever som alla valt att delta genom att skriva 

ut sitt namn i enkäten. Sammanlagt hade åtta stycken anmält sig till intervju. Kvoturvalet 

skedde bland annat genom att titta på om svaren de angett i enkäten var; om de någon gång 

har blivit besvikna med betygen, och om de i så fall inte vågat ta upp det med läraren. Också 

motsägelsefulla svar som att de inte pluggar men ändå argumenterar med läraren om de får ett 

lågt betyg, avgjorde urvalet. Intervjuerna begränsades till trettio minuter per person.  

Frågemallen var strukturerad för att inte komma för långt ifrån fokus (se bilaga 2). Frågorna 

skapades delvis genom hela gruppens enkätsvar, med ”ofarliga” frågor i början för att sedan 

lägga fokus på ett mer personligt plan där informanterna mer fritt skulle kunna tala om 

föräldrar-barn-betyg-relationen och om sambandet mellan självkänsla och betyg. I analysen 

av intervjuerna las därför tonvikten på att belysa elevernas svar av den känslomässiga 

aspekten av upplevelsen av ett orättvist betyg, men också om rättviseaspekten av lärares 

bedömningssätt. Alla informanter fick inte exakt alla frågorna beroende på vilken riktning 

samtalet tog. Det mest väsentliga i intervjuerna var att ge eleven chansen att diskutera 

rättviseupplevelsen och känslor kring betygsprocessen. 
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Flicka 1 

Den första flickan som intervjuades upplevde på högstadiet att flickor fick högre betyg än 

pojkar, men säger inte så mycket om huruvida det är orättvist eller inte, eftersom det gynnade 

henne. Hon har även konfronterat lärare som hon inte kommit överens med och tycker att 

lärare och elev måste prata med varandra även om de inte kommer så bra överens (den viktiga 

öppna dialogen som skapar intersubjektiv förståelse enligt Berger & Luckmann). Känslan av 

att ha fått ett orättvist betyg upplevde hon när hon ansåg att hon var mer engagerad i en 

uppgift än en annan klasskamrat och kamraten ändå fick högre betyg. Då tänkte hon att 

läraren inte tyckte om henne och ifrågasatte sig själv som person ”varför tycker inte läraren 

om mig?” ”gillar han inte mig eller vad har jag gjort mot han?”. (Detta återkom hon till vid 

flera tillfällen). Med andra ord tolkade hon ett dåligt betyg som att läraren inte tyckte om 

henne som person, eftersom hennes engagemang annars borde varit det som räckte för ett 

högre betyg. Hon skapar en negativ bild av sig själv genom att tro att det låga betyget var 

kritik mot henne själv och i motsats till andra elevers svar i enkäten, lägger den här flickan 

skulden på sig själv för ett dåligt betyg (Heiders dispositionella orsaker), eftersom hon inte 

kan skilja på sin person och sin prestation.  

Hon får mindre hjälp av sina föräldrar nu än innan, men det gör inget säger hon eftersom hon 

och mamman alltid blir ovänner under läxläsning. Nu när hon går ett program hon verkligen 

vill gå och har ett större intresse för, känner hon att hon inte behöver så mycket hjälp ändå. Då 

hon är intresserad kan hon ta mer ansvar för studierna och den stora valfriheten som eleverna 

erbjuds på gymnasiet är i hennes fall positivt och inte hämmande. Det fria valet motiverar 

henne till att ta ansvar, vilket enligt Permer och Permer ju är två viktiga sambandsfaktorer 

(1994). 

I enkäten har hon fyllt i att det borde räcka med att göra sitt bästa för att få ett bra betyg, men 

när jag frågar henne hur läraren ska kunna bedöma det ”bästa” blir svaret mycket luddigt och 

oklart: ”Ja, alltså det är ju inte läraren som bedömer, men det man kan göra det är ju att man 

gör sitt bästa, man kan ju inte göra sitt bästa, om man vet att man har gjort det, och det man 

kan, och att man vet betygskriterierna så vet man vad man kan sikta mot”. Genom detta kan 

man ändå tolka det som att flickan trots allt har betygskriterierna som en riktlinje att förhålla 

sig till, och att det viktigaste är att hon själv vet att hon har gjort sitt bästa.  
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Angående självkänslan, uppfattar hon först frågan fel, och förklarar att hon tycker att det är 

jobbigt när folk snackar bakom ryggen i skolan. När hon sedan förstår att det handlar om 

sambandet mellan betyg och självkänsla, visar det sig att hennes självkänsla utan tvekan 

pendlar med betyget.  Liksom Nordström Basks forskning visar att ”barns självkänsla är 

beroende av hur de upplever sin självkompetens” (2009:3) säger flickan att dåligt betyg ger 

dålig självkänsla och det går inte att ändra. De (ofta i hennes fall) dåliga betygen som 

dessutom tolkas som personlig kritik, gör att idealsjälvet – som enligt Kohut bör hålla en 

balans mellan ambition och ideal – sällan blir tillfredsställt och flickans självkänsla blir störd 

på grund av dåliga studieresultat.  

Flicka 2 

När flicka nummer två upplever att hon får ett orättvist betyg, exempelvis ett E när hon tänkte 

sig att hennes studieinsats borde ha räckt till ett D, så tar hon upp det med läraren. Om läraren 

fortfarande inte anser att hon har rätt till ett D blir hon kränkt. Flickan svarar läraren med att 

vägra att försöka göra bättre ifrån sig och då uppstår det Heider kallar för mellanmänskliga 

reaktioner: när individen o (=flickan/eleven) svarar p (=läraren) med att sluta anstränga sig 

eftersom x (=önskade betyget) ändå inte går att nå, leder det till att o (flickan) hamnar ännu 

längre från x (önskade betyget). ”Om dom typ, inte kränker ner mig liksom, men om dom 

vägrar ge mig annat än E så skulle jag aldrig mer försöka igen. Då blir jag bara trött på det 

och tänker att dom kommer att fortsätta så.” När hon gick i nian hörde hon ofta att hon måste 

lära sig mer för att få VG eller MVG,12 men det orkade hon inte med. Hon förstår att man som 

elev har rätt att argumentera för sin sak, men det finns ju ingen garanti att betygen blir högre 

genom dialogen, vilket verkar göra henne arg.  

Att lärarna på ett objektivt sätt ska kunna bedöma när hon gör sitt bästa skulle kunna ske på 

det här sättet: hon säger till läraren vilket betyg hon siktar på; läraren berättar för henne vad 

hon måste göra för att förbättra och så gör hon det. Det låter mycket likt 

själveffektivitetsprincipen, men om hon använder sig av Banduras teori (som jag förklarade 

för henne), hur kommer det sig att hon ofta känt att hon får orättvisa betyg? Det har hon inget 

svar på. 

Hon säger även att lärare ofta säger ”gör ditt bästa så kommer du dit du siktar”. På följdfrågan 

om vad som händer om hon ändå inte får det önskade betyget trots att hon känner att hon gör 

                                                           
12 Flickan gick på högstadiet i den sista årskullen som fick bokstavsbetyg innan skiftet till sifferbetyg. 
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sitt bästa, svarar hon att då får man acceptera det, även om man blir besviken. Hennes 

resonemang haltar på så sätt att hon både känner sig kränkt över ett dåligt betyg och vägrar att 

fortsätta anstränga sig, och att hon samtidigt säger att man får acceptera ett dåligt betyg om 

man gjort sitt bästa.  

Hon får aktiv stöttning och läxläsningshjälp av sina föräldrar. De tjatar på henne om studierna 

och att hon ska ta ansvar för dem. Hennes pappa är den mest drivande, och säger till henne att 

det är upp till henne att sköta studierna eftersom han inte kan ta hand om henne för evigt. 

Flickan verkar medveten om föräldrarnas stöd, vilket enligt De Fraja, Oliveira och Zanchi är 

det viktigaste för att skolungdomar ska kunna förbättra sina studieresultat (2010). 

 På frågan om varför hon tror att flickor får bättre betyg i skolan, tror hon att flickor är mer 

engagerade eftersom de tänker mer på framtiden än vad pojkar gör. Skolverket har i sina 

undersökningar också fastställt att just flickor är mer målinriktade eftersom pojkar anser i 

lägre grad att en utbildning är viktig (ur Sundmark Marknäs 2009). 

Hennes självkänsla är låg när det gäller folks uppfattning om henne. Hon tror inte att folk 

tycker att hon är tillräckligt bra, vilket enligt henne är en konsekvens av tidigare skolstadier, 

då hon känt sig kränkt av lärare som inte gav henne rättvisa betyg. Precis som för flicka 

nummer ett blir idealsjälvet sällan tillfredsställt vilket är en av anledningarna till att hennes 

självkänsla är låg. Självkompetensen är kopplad till självkänslan och i hennes huvud är ett 

dåligt betyg i allra högsta grad en kritik mot henne som person. Dock framhåller hon också 

(motsägelsefullt) att betygen inte spelar någon roll för att hon ska känna att hon duger, för att 

”det man har i hjärnan säger ju ingenting om hur man är som person”.  

Flicka 3 

Den här eleven upplevde på högstadiet att en lärare som hon vid något tillfälle hade blivit 

osams med vägrade ge henne det betyg hon ansåg att hon förtjänade. (Även om flickan inser 

att det är svårt att bevisa att det verkligen berodde på det). Hon och läraren hade i början av en 

kurs blivit osams om flickans ljudnivå i klassrummet, och flickan menar att trots att hon 

gjorde precis samma uppgifter och nådde samma resultat som hennes bänkkamrat, så fick hon 

ett lägre betyg. Som flera av de andra informanterna finner hon en orättvisa i att hennes 

engagemang inte ses och premieras av läraren. Den gången vågade hon inte heller strida för 

sin sak, eftersom hon trodde att läraren skulle tycka mer illa om henne. Ett klassiskt resultat 
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av svårigheterna med att lösa konflikter mellan elev och läraren, vilket Gustavsson, Måhl och 

Sundblad skriver om.  

Den här flickan är en av få i hela gruppen som upplever att hon aldrig får feedback av lärarna. 

Hon vet inte riktigt hur det kan bli så att lärarna hoppar över just henne, men efter lite 

eftertanke så kommer hon fram till att det kanske är för att hon behöver en annan sorts ”push” 

som hon kallar det. Hon behöver mer feedback under tiden som uppgifterna görs och inte bara 

feedback efter inlämning. Som Lundahl (2011) skriver finns det olika typer av feedback för 

lärarna att ge, och denna flicka var i behov av en tydligare och mer kontinuerlig sort. Detta 

behov kan vara orsaken till att hon känner sig förbisedd av lärarna.  

Hon är också en av få flickor som är missnöjd med sin studieinsats planeringsmässigt och 

tidsmässigt, men har samtidigt svarat att hon tycker att hon tar ansvar för sina studier. Det 

visade sig under intervjun att hon missuppfattat frågan då hon trodde att frågan handlade om 

att ta ansvar på lektionerna; det vill säga att lyssna på läraren. Flickans uppfattning av 

begreppet ansvar skilde sig från det jag menade i enkäten. Ett bra exempel på när den 

intersubjektiva förståelsen av ett begrepp uteblir, men som enkelt hade kunnat lösas genom att 

tala med varandra.  

Hon tycker att ett bra betyg beror på henne och ett dåligt betyg beror på läraren eftersom 

läraren inte har lärt ut tillräckligt bra. Hon, liksom flera av de andra ungdomarna i studien 

attribuerar skulden till omgivningen (situationell orsak), i detta fall läraren. Att skilja på sak 

och person går bara till en viss gräns menar hon och därför kan självkänslan få en smäll om 

hon får ett dåligt betyg. ”Det kan vara både positivt och negativt. Positivt är ju att man kan bli 

mer noggrann med vad man skriver, för man vet att någon annan ska kolla det, så. Sen är det 

jobbigt för att man jämför sig med alla andra. Och man vet inte riktigt om det är lika bra och 

sen så kanske man får det där dåliga betyget”. Det känns naturligtvis ännu jobbigare om hon 

känner att hon gjort sitt bästa men betyget ändå blir dåligt. Hon tror att den dåliga 

självkänslan beror på att hon har höga krav på sig själv och att hon ständigt jämför sig med 

andra. Att jämföra sig med andra är en naturlig del av utvecklingen under tonåren, men som 

kan försämra självkänslan enligt Nordström-Bask 2009.)  Flickan tror också att det är svårt att 

förstå vad läraren menar i betygssammanhang (den intersubjektiva förståelsen saknas) Och till 

viss del tror hon att ett dåligt betyg ibland kan bero på att läraren inte vet riktigt hur man 

bedömer.  
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Pojke 1 

Den första pojken som intervjuades tror att om man är nära ett betyg och sköter sig, då kan 

läraren ge ett ”snäll”-betyg på kursen. Det hade han i alla fall varit med om på högstadiet. På 

högstadiet fick han även höra att lärare inte sätter ut MVG första terminen eftersom det kan 

innebära att eleven slutar att plugga under resten av tiden på högstadiet. Lärarna på hans 

högstadium handlade inkorrekt, både genom att låta elevens personlighet styra och genom att 

inte ge högsta betyget under första terminen trots att det målrelaterade betygssystemet tillåter 

det.  

Han har svarat att föräldrarna ger honom fulla ansvaret för studierna, men om han själv börjar 

tala illa om någon lärare hemma ”då brukar dom också börjar skylla på skolan”. Själv tänker 

han att såväl bra som dåliga betyg är resultatet av ett samspel mellan honom och läraren, 

vilket kan tolkas som att han uppfattat den del av läroplanen där det framgår att såväl elev 

som lärare ska ta ansvar för skolarbetet (GY11:12,13). 

Att flickor får högre betyg beror mest på att de är mer engagerade än pojkar, och inte 

nödvändigtvis för att de är smartare än pojkar. 

Han tycker det är roligt att få bra feedback så att han vet vad han ska förbättra (återigen 

Lundahls lärandeteori) – men såklart inte om han får ett A, då vet han att han har klarat allt 

ändå, så det spelar ingen roll. Kriterier för att få ett högt betyg borde vara att man är 

engagerad och intresserad. På följdfrågan om det inte kan vara så att engagemang och intresse 

genererar bättre inlämningar och eleven därmed får högre betyg, är han först tveksam till 

kopplingen. Även om man kan kolla på betygskriterierna så borde engagemang och intresse 

premieras menar han. 

Självkänslan kopplar han i allra högsta grad till betygen. Om man hela tiden får dåliga betyg, 

så känner man sig dålig menar han, även om han själv inte visar utåt att han blir ledsen och 

besviken. Och även om han tidigare i intervjun har sagt att betygen är ett samspel, så skulle 

han nog mest ge sig själv ansvaret för ett dåligt betyg (dispositionell orsak till misslyckande). 

Varför det inte går att skilja mellan sak och person när det kommer till självkänsla och betyg, 

är så enkelt förklarat som att det är ju han, personen, som har gjort uppgiften (saken) som blir 

bedömd som dålig. ”Det är ju skrivet här uppifrån” säger han och pekar på sitt huvud. Om han 

skulle få dåliga betyg hela tiden, så skulle han, (liksom flicka nummer två och de 
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mellanmänskliga reaktionerna) börja strunta i skolan, eller i alla fall sänka ribban och börja 

nöja sig med det lägsta betyget.  

Pojke 2 

Har också upplevt på högstadiet att lärare sätter högre betyg på flickor, men han vet inte 

riktigt om det beror på om flickorna faktiskt var smartare eller om det bara berodde på att de 

var tysta och snälla i en stökig klass. (Att flickors snällare attityd kompenseras med högre 

betyg har forskats i, och det innebär en odemokratisk bedömning som bryter mot 

rättssäkerheten i betygsättningen, enligt Gustavsson, Måhl & Sundblad 2012) Även denna 

elev fick på högstadiet höra att MVG inte var aktuellt första terminen av samma anledning 

som pojke nummer ett: lärarna ville har kvar moroten inför kommande terminer. (Det ska 

påpekas att det är skillnad mellan hur kurserna läses på högstadiet och gymnasiet, men det 

finns inget i styrdokumenten som hindrar lärare från att sätta högsta betyget redan första 

terminen på högstadiet).  

Föräldrarna ger honom hela ansvaret för skolresultaten. Om han får dåliga betyg skulle hans 

föräldrar inte skylla på lärarna eftersom de inte vet vem läraren är eller vad som faktiskt sker i 

klassrummet. Han själv ser det som ett slags samarbete mellan honom och läraren: ”det är 

lärarna som lagt grunden till vad man kan egentligen”. Betyder det då att han indirekt ändå 

tycker att lärarna är de som har ansvaret för elevernas resultat? 

Han säger att det är skillnad i hur lärare ger feedback; generellt har de varit mycket bättre på 

det nu på gymnasiet, även om inga kurser har hunnits avslutas än. Han tycker att feedbacken 

är jätteviktig och tycker att gymnasielärarna har varit snabba och effektiva i att ge respons 

under uppgiftens gång. För honom fungerar det bra att få feedback efter arbetet, till skillnad 

från flicka nummer tre som behöver fortlöpande under hela arbetets gång. Lundahls 

lärandeteori där feedback är grundläggande för bra resultat tycks personifieras av dessa 

elever. 

Den här pojkens självkänsla är ganska bra enligt honom själv och är lika bra oberoende av 

situationen han befinner sig, vare sig det är i kompisgänget eller i betygssammanhang. Han 

anser att bra betyg är ”alltid kul […] och det är ju alltid nåt jag strävar efter” men inte något 

som är avgörande för hur han mår som person.  
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8.2.1 Gemensam analys av intervjuerna  

De fem eleverna som intervjuades har alla vid något eller några tillfällen känt sig orättvist 

bedömda. Hur de har reagerat om de får ett – i deras ögon – orättvist betyg varierar, 

exempelvis genom att sätta hårt mot hårt och sluta att anstränga sig med studierna helt och 

hållet, vilket är en så kallad mellanmänsklig reaktion. Flera av dem talar om vikten av att tala 

med läraren och att argumentera för sin sak om betyget känns alltför orättvist, men som en av 

flickorna säger, så uppstår känslan av att bli kränkt om läraren ändå inte tycker att 

studieinsatsen har varit tillräckligt bra. 

Vad läraren tycker om eleven på ett personligt plan, menar alla kan vara avgörande för om 

läraren sätter ett lite högre eller lite lägre betyg. En av informanterna reagerar instinktivt med 

att tro att det dåliga betyget var på grund av att läraren inte tyckte om henne eller att hon hade 

gjort något fel (uppförandefel och inte studiefel). En annan säger att lärarna kan sätta ut ett lite 

högre betyg om elevens resultat står och väger mellan två betyg, men bara om eleven är snäll 

och trevlig. Vid sådan bedömning bryter dock lärare mot rättssäkerheten. 

Meningsskiljaktigheter med läraren under en kurs kan istället leda till sämre betyg.  

Att lärare missar när man varit engagerad, upplevs som djupt orättvist, speciellt om läraren 

inte ger det betyg man önskat. Om eleven engagerat sig i extra mycket i en uppgift, sätter han 

eller hon ett likhetstecken mellan engagemang och högt betyg. För även om betygssystemet är 

målrelaterat och inte längre relativt, jämför sig eleverna med varandra och de ifrågasätter 

varför klasskamraten som inte verkade särskilt engagerad får ett bättre betyg. Huruvida det 

faktiska resultatet korrelerar med betygskriterierna och rättssäkerheten verkar inte vara lika 

viktigt. 

Varför det känns så orättvist och kränkande att få ett lågt betyg på ett arbete, är enligt 

informanterna för att betyget är direkt kopplat till självkänslan. Har eleven en dålig 

självkänsla, kan (vill) den inte skilja mellan att det är studieinsatsen och inte personen som får 

ett dåligt betyg. Som den ena pojken säger ”det är ju skrivet här uppifrån” och det verkar inte 

möjligt att se det på ett annat sätt.   

Det verkar krävas en stark självkänsla för att klara av att göra den skillnaden och den enda i 

kvintetten som menar att han inte mår dåligt på grund av ett dåligt betyg, är den enda som 

också konstaterar att han nog har en rätt bra självkänsla som inte står och faller med ett dåligt 

betyg. Kanske ligger förklaringen till viss del i att den här eleven i motsats till de andra endast 
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har upplevt ett orättvist betyg vid något enstaka tillfälle. Men i motsats till de andra säger han 

avslappnat att han ”mest undrade lite varför betyget blev så lågt”.  

9. Diskussion, metodkritik och vidare forskning 

Syftet med denna studie var att få ta del av och skildra hur elever resonerar om 

betygsprocessen och sin del i den, både på gruppnivå och på individnivå. Innan 

forskningsproblemet ramades in var min tanke med studien att enbart undersöka och skildra 

elevers reaktioner vid upplevelsen av ett i deras ögon orättvist betyg. I skolans värld är det 

dock svårt att helt isolera ett enskilt fenomen, och därför undersöktes rättviseaspekten 

tillsammans med andra faktorer som spelar roll för elevers betygsupplevelser; såsom deras 

eget ansvarstagande och deras egna kunskaper om bedömning. Den teoretiska bakgrunden 

blev därför omfattande eftersom frågeställningarna som skulle besvaras har – trots det 

gemensamma målet – olika teoretiska utgångspunkter. Empirin i studien samlades in genom 

enkätfrågor och intervjuer med elever för att få svar. Delar av resultaten får tydligt stöd av 

litteraturen och tidigare forskning, vilket gör att teori och empiri kan knytas samman.  

9.1 Resultatdiskussion 

När det gäller frågorna om hur eleverna ser på ansvar och betyg, (ifråga om planering och tid) 

verkar de mestadels medvetna om att deras studieinsats korrelerar med vilket betyg de uppnår.  

Nästan hundra procent av elevgruppen svarar att de anser sig ta ansvar för sina studier, men 

på grund av otydlighet vad gäller begreppet ”ansvar” kan den höga siffran ses som en sanning 

med modifikation. Exempelvis visade det sig under en av intervjuerna att en flicka fyllt i ”ja”, 

och menade att för henne betyder ansvar att vara tyst i klassrummet. Självfallet är det inte 

negativt att uppföra sig i klassrummet och inte störa ordningen (Skolinspektionen 2010), men 

jag anser att det inte handlar om studierna i sig. 

Den höga siffran kan därför ifrågasättas och resultatet ger även fingervisning om hur viktig 

den intersubjektiva förståelsen av begreppet ansvar är. Dialogen måste hållas vid liv även om 

jag förstår att gymnasielärare kanske känner att de inte borde behöva berätta för 

gymnasieelever vad som menas med ansvar för studierna, då eleverna redan gått i skolan i nio 

år. Men bara i denna lilla grupp är det åtminstone en som uppenbarligen missförstått vad som 

menas med studieansvar (i alla fall vad jag menar med studieansvar) och då är det troligt att 

fler elever har andra uppfattningar om vad deras ansvar är.  
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Om nu de flesta anser att de tar ansvar för sina studier, borde ju de flesta också ta på sig 

ansvaret för ett dåligt betyg, vilket ungdomarna på gruppnivå i undersökningen inte gör. 

Majoriteten av dem tar gärna på sig ansvaret för ett bra betyg, men om betyget blir dåligt 

lägger hälften av dem ansvaret på läraren. Genom intervjuerna fick jag bilden av att elever 

likaväl kan se betygsansvaret som ett samspel mellan lärare och elev. Denna studie är inte ute 

efter att göra specifika genusskillnader, men att det bara är pojkarna i intervjuerna som påstår 

detta är värt att belysa. Hur kommer det sig att flickorna spontant inte ser betygsansvaret som 

ett samarbete mellan lärare och elev? Istället lägger flickorna, både i intervjun och i hela 

gruppen ansvaret på läraren om de får ett dåligt betyg i större utsträckning än vad pojkarna 

gjorde. Utan anspråk på generaliseringar, gick det att se ett visst samband mellan att om man 

inte vågar säga ifrån (vilket flera av flickorna fyllde i att de gjorde) så har man större 

benägenhet att skylla på läraren (Angelöw och Jonsson 2000). Varför flickorna i högre grad 

drar sig för konflikter svarar emellertid inte denna studie på, men min spontana tanke är att 

barn fortfarande uppfostras könsstereotypt till att vara snälla och rara flickor och risktagande 

och orädda pojkar. 

Föräldrarnas roll för elevens betygsresultat visar annat under intervjuerna än siffrorna i 

enkäten (där många elever svarade att de trodde att deras föräldrar la ansvaret på läraren vid 

dåligt betyg). Eleverna i intervjugruppen har fått det fulla ansvaret för sina betyg, och 

föräldrarna stöttar mest i bakgrunden utan att lägga ansvaret på läraren om deras barn kommer 

hem med dåliga betyg. Skolarbetet som leder fram till ett bra betyg beror på andra faktorer än 

att föräldrarna aktivt hjälper till. Så även om tanken är att föräldrarna ska vara aktiva och 

engagerade (se exempelvis Den första skolboken från 1994) har de i dessa fall lämnat över 

studieansvaret på ungdomarna.  

Den andra frågeställningen handlade om hur medvetna elever är om betygskriterierna. Liksom 

en intersubjektiv förståelse för begreppet ansvar bör samma typ av förståelse finnas runt 

rådande betygskriterier. Hur tydliga kriterierna än gör anspråk på att vara, måste det uppstå en 

gemensam förståelse mellan lärare och elever. Genom att elever – men också lärare – 

varseblir betygskriteriernas objektiva krav för att nå ett visst betyg, ökar chansen för att elever 

ska uppleva att bedömning och betyg som rättvist och inte personligt kritiskt. Flera av 

eleverna är medvetna om att de fått ett visst betyg just genom andra faktorer än kriterierna: 

”snäll-betyg” om man är trevlig, eller oförtjänt dåliga betyg om man inte är vän med läraren.  
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För att bättre kunna förstå vad som döljer sig bakom betygskriteriernas krav inför olika 

uppgifter efterlystes mer konkreta exempel (”ge konkret exempel på ’nyanserad’ text”). Den 

negativa sidan av att ge elever för många konkreta exempel är enligt min erfarenhet att man 

får tillbaka uppgifter som ser nästan likadana ut som exemplet, eftersom det är det de tror att 

läraren vill att de ska göra och tar då den enklaste utvägen. Därför kan jag förstå att lärare är 

restriktiva med att dela ut alltför konkreta exempel, men jag förstår också frustationen som 

eleverna känner om de inte får mer preciserade exempel – speciellt om det sedan visar sig att 

det som de lämnar in inte alls var det läraren tänkt sig. Eleverna ska inte behöva leka 

gissningsleken ”vad vill läraren ha?” inför varje projekt och dialoger för den gemensamma 

förståelsen skulle vara på sin plats i det läget.  

Att ge eleverna passande feedback är ett annat sätt att ge dem säkerhet inför framtida 

uppgifter. Ju mer feedback i löpande form, desto mer lär sig eleven om vad som går rätt eller 

fel. I studien verkar eleverna överlag nöjda med den feedback de får, förutom en del som 

ansåg sig aldrig få någon feedback. En av dessa elever togs ut till intervju eftersom det 

verkade orimligt att hon aldrig fick feedback. Problemet för hennes del var att hon behövde få 

en annan sorts feedback, eller som hon sa en ”extra push” kontinuerligt under projektets gång. 

Frågan i ett sådant läge är; hur ska läraren veta elevernas individuella behov, när eleverna 

själva knappt vet vad de behöver? Ska lärarna också intervjua alla nykomlingar i augusti i 

trettio minuter? Det är här man kommer tillbaka till ansvar för sina studier: man måste som 

elev prata med lärarna, så att inte heller lärarna ska behöva leka ”vad vill eleven ha?”.  

Ansvar för studierna tillsammans med kunskap om vad som bedöms och vilka krav 

betygskriterierna ställer, borde ge elever säkerhet om vad som bedöms i deras uppgifter. Ändå 

verkar det vara många elever som upplever att betyget ofta blir orättvist jämfört med den 

insats de själva anser att de har gjort. Många av dem skulle heller inte acceptera att få ett 

dåligt betyg utan har svarat att de skulle välja att argumentera med läraren om det. Det visar 

en okritisk bild av självet, och den omogna eleven vars ego står i centrum kan svara med 

diskussioner om den inte får som den vill. 

Elevernas svar på vad de tycker borde ge bra betyg är inte deras kunskap om 

betygskriterierna, utan att de gör sitt bästa och att de visar läraren att de är engagerade. 

Genom intervjuerna fick jag samma bild; det uppfattas som mycket orättvist att inte bli 

premierad med ett högt betyg då man varit engagerad – även om eleverna inser att arbetets 
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kvalité inte räckte till. Det fanns heller inga bra svar på hur lärare skulle kunna bedöma efter 

elevens bästa insats – hur skulle läraren kunna det?  

Den sista frågan i studien ställdes för att studera rättvisefaktorn och hur eleverna känner sig 

när de blir orättvist bedömda. I denna studie framstår självkänslan som en viktig faktor för 

hur elever reagerar på ett dåligt betyg. Ju starkare självkänsla desto bättre kan eleven förstå att 

betyget inte är riktat mot individen utan mot arbetet, och kan på så sätt skilja mellan person 

och prestation. En svag självkänsla kan få en elev att tro att läraren inte tycker om dem och att 

det är därför läraren inte ger ett bra betyg. En del slutar att anstränga sig i protest mot orättvisa 

betyg, utan att reflektera att det i slutändan går ut över dem själva.  

Huruvida speglingen och uppmuntran från föräldrarna är en faktor som spelar roll för 

självkänslan, eller om eleven känner att de blivit rustade hemifrån för att klara motgångar, var 

svårt att tala om med informanterna. Intervjueleverna verkade nöjda med att föräldrarna har 

gett dem ansvaret för studierna, och det verkade inte som att de ville ändra på detta.  

9.2 Metodkritik  

Urvalsmässigt kan jag i efterhand konstatera att även om jag hade en förhoppning om att 

medvetandegöra dessa förstaårselever med hur de ser på betygsprocessen, så hade 

förmodligen tvåor eller treor haft mer att säga om betygsupplevelser på gymnasiet. (Tvåorna 

hade även varit mer vana vid att ta ansvar genom arbetet med Ung Företagsamhet). Viktigare 

för att få relevanta svar i ansvarsfrågan är förmodligen elevernas mognadsgrad och förmåga 

att hantera besvikelser. Om uppsatsen hade skrivits under en längre period hade man kunna 

göra en ”före och efter”-studie med förstaårseleverna, för att se om de ändrat åsikt efter att ha 

fått några kurser betygsatta. Förhoppningen att förstaårseleverna blev mer vaksamma om sin 

del i betygsprocessen kvarstår dock, och vid tillfälle ska jag höra mig för hur det gick för dem.  

Att eleverna går just Handels- och administrationsprogrammet trodde jag var avgörande och 

unikt för elevers entreprenörskap, men under studiens gång har jag varseblivit det jag som 

lärarstudent naturligtvis borde ha förstått mycket tidigare; att numera präglas hela 

gymnasieverksamheten av entreprenörsanda och inte några enskilda program, även om det 

naturligtvis kan skilja sig åt hur mycket entreprenörskap eleverna lär sig.13 

                                                           
13 Skolverket (2011) ”Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar 

entreprenörskap, företagande och innovationstänkande. Därigenom ökar elevernas möjligheter att kunna starta 
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Undersökningar där elever är informanter, kan ibland ge utslag man inte förutsåg, beroende på 

elevernas dagsform (Merriam 1994). Exempelvis kan reliabiliteten och validiteten minska om 

de som ingår i studien bestämmer sig för att inte svara på vissa frågor som är viktiga för 

undersökningen. Andra forskningsmetoder uteslöts därför till förmån för fallstudien, då denna 

gör mer anspråk på trovärdighet än den absoluta sanningen. Jag tror att det hade gått att ställa 

ännu fler frågor av privat karaktär både i enkäten och under intervjuerna, eftersom eleverna 

verkade vara öppna med vad de tänker och känner. Frågeställningen hade enligt mitt allra 

första önskemål kunnat preciseras mer mot den psykologiska aspekten av att uppleva ett 

orättvist betyg, än på andra kringliggande faktorer.  

Det är svårt att veta hur privat man kan vara när man kommer in i en klass som en helt okänd 

person, men särskilt de ungdomarna som ställde upp på intervju verkade bekväma med att få 

sitta och prata om sina känslor och upplevelser. Även om jag inte lyckades fånga in 

föräldraaspekten på det sättet jag tänkt, så blev det bra samtal som jag tror hade kunnat 

fortsätta mycket längre. Att ha en färdig frågemall innan gjorde mycket för att samtalen skulle 

hålla sig inom den riktningen jag ville, eftersom de avslappande samtalen lätt gled in på 

sidospår. Sant är som Bell säger: att intervjuer kan ”ge kött åt de ben som enkäten bidragit 

med” (2000:30). Enkäten berättar siffror, och intervjuerna ger förklaringar till siffrorna och 

löser även upp frågor och missförstånd. Jag är nöjd med de elever jag valde ut till intervjuer, 

både för att det var lätt att få kontakt med dem och för att det gick att reda ut motsägelsefulla 

svar från enkäten, som de inte hade reflekterat över på egen hand.  

9.3 Källdiskussion 

En stor uppgift i uppsatsarbete är att hitta relevanta källor som kan ge svar på 

frågeställningarna och ge stöd åt empirin. Eftersom frågeställningarna skulle ge svar på en 

helhetsbild av flera olika områden, kom en del av litteraturen främst att fungera som 

information för att ge läsaren en bakgrundsbild och som inte direkt användes för analys av 

empirin. Min tanke var från början att varje frågeställning skulle ha en egen teoretisk ansats 

för att skapa en tydlig struktur i uppsatsen, men under resultat och analys märkte jag att teorin 

jag hade tänkt till en viss frågeställning ibland visade sig vara bättre att tillämpa på en annan 

frågeställning. Exempelvis: Heiders teori om hur individen frånsäger sig misslyckande fick 

plats både i ansvarsfrågan och rättviseaspekten.  Bandura och själveffektiviteten var också det 

                                                                                                                                                                                     
och driva företag. Entreprenöriella förmågor är värdefulla för arbetslivet, samhällslivet och vidare studier.” 

Läroplan för gymnasieskolan s.7  
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en teori inom psykologin som istället användes för analys av empirin i ansvarsfrågan, efter 

intervjun med flicka två. Gustavsson, Måhl och Sundblads forskning om betygsättning skulle 

ge kunskap och stöd om betygskriteriekunskap, men användes även för analys av 

rättvisefrågan: att elever kan undvika betygsdiskussion med lärare på grund av rädsla för ett 

sänkt betyg.  

Det kan därför uppfattas som att jag misslyckats med att finna den mest relevanta litteraturen, 

men det visar också att teorierna för den psykologiska aspekten av bedömning och betyg inte 

kan isoleras från varandra. Sammanfattningsvis anser jag att källorna ger en heltäckande bild 

av problemet som undersökts, och jag är även nöjd med att ha funnit relevant forskning för 

mänskliga psykologiska relationer, då psykologi inte har varit min inriktning under 

lärarstudierna och mina tidigare uppsatser har skrivits inom litteraturvetenskap utan didaktisk 

utgångspunkt. 

9.4 Studiens vetenskapliga och didaktiska värde  

Då de flesta människorna i samhället har någon upplevelse av betyg i skolan, finns redan en 

del forskning i ämnet och nu handlar det istället om att undersöka frågan i ett nytt/annat 

perspektiv då varken samhället eller människan är konstant. Jag undersökte därför hur elever 

själva förhåller sig till betygsprocessen utifrån flera vinklar för att få deras svar på den 

emotionella upplevelsen av att få ett orättvist betyg. Studiens didaktiska värde blir just detta: 

att som lärarstudent/lärare få ytterligare tillgång och insyn i hur elever kan tänka och känna 

när de känner sig orättvist bedömda, för att på ett bättre sätt kunna bemöta dessa individer 

som man skapar en nära vardaglig relation med. 

Det tydligaste som framkommit under denna process, efter teorigenomgång, och insamling 

och analys av empiri, är att de orättvisa känslorna som får eleverna i undersökningen att 

diskutera ett ”orättvist” betyg med läraren grundar sig nästan uteslutande på den dåliga 

självkänslan. En dålig självkänsla är kärnan till att de känner sig kränkta, orättvist bedömda, 

och förbisedda, vilket bäddar för onödiga konflikter med läraren. Nordström-Bask skriver 

som tidigare nämnt att ”barns självkänsla är beroende av hur de upplever sin självkompetens” 

(2009:3), men hon talar då framför allt om yngre barn. Jag påstår att samma gäller för dessa 

gymnasieungdomar trots att ungdomar borde ha utvecklat en mer realistisk syn på sig själva 

och ha vetskap om sina studieförmågor. Ordet (studie)förmåga ger för övrigt sken av att vara 

positivt, men när man studerar ordet närmare innebär det ju faktiskt att man då har vetskap om 
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sina begränsningar. I den bästa av världar hade alla elever som ville kunnat få A-resultat, men 

verkligheten talar om något annat, där inte alla elever vill/kan/orkar/är studiesmarta.  

Andra fenomen som framkommit genom studien är hur ovilliga eleverna är att ta ansvar för 

ett dåligt betyg. Resultaten är motsägelsefulla och ungdomarna inkonsekventa då de svarar att 

de tar studieansvar – men vad är ansvar för eleverna? Att sitta tyst i klassrummet? Inte enbart. 

Att veta vad betygskriterierna innebär för bedömningen av en specifik uppgift? Delvis, men 

inte heller det var ett okomplicerat svar, då många av eleverna efterlyste höga betyg om de 

visar engagemang och gott samarbete, utan att lägga så mycket fokus på vad betygskriterierna 

säger. Dialogen om ansvar måste hållas levande – det som läraren anser vara ansvar kanske 

tolkas på ett annat sätt än eleverna och deras olika erfarenheter av begreppet ansvar.  

Om betygen ska behålla sin rättssäkerhet och objektivitet (då man skiljer på person och 

prestation) måste aktörerna i skolan (både elever, lärare, föräldrar, rektorer) acceptera att det 

är betygskriterierna som gäller vid betygsättning, oavsett engagemang eller personkemi.  

9.3 Vidare forskning 

Frågan är om det någonsin kommer att gå att få en objektiv bedömning när det är människor 

inblandade. Under terminerna som går skapar lärare och elever känslomässiga band till 

varandra, i vissa fall nästan som en föräldra-barn-relation, och då blir bedömning och betyg 

ett knepigt moment, där läraren plötsligt får hela övertaget. I teorin är det enkelt: alla ska ta 

sitt ansvar – eleverna ska göra sina uppgifter efter bästa förmåga (vilket inte betyder att ens 

bästa förmåga ger ett högt betyg!) och lärarna ska följa de objektiva betygskriterierna utan att 

ta hänsyn till övriga faktorer. Om människor vore robotar hade det nog aldrig varit 

tveksamheter kring betyg.  

Jag har under arbetets gång funderat över pragmatiken i betygssammanhang. Det hade varit 

intressant att undersöka om det fick effekt att lärare byter ut frasen ”du fick ett C på det här 

projektet” till att alltid säga ”det här projektet fick ett C”. Om ”du” konstant byts ut till 

”projektet” kan det möjligen bli lättare att skilja på person och prestation. Min tanke är att 

forskaren till exempel skulle följa två klasser under en längre tid, där den ena klassen 

konsekvent får höra ”du fick ett C” och den andra klassen får höra ” projektet fick ett C” och 

om det går att se jämförbara skillnader mellan elevers reaktioner. Ingen enkel uppgift, men 

inte omöjlig. 
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En mer omfattande kvantitativ undersökning hade också varit intressant för att se om elevers 

uppfattning om sin egen studieinsats i relation till det betyg de får, skiljer sig åt i olika skolor 

eller olika områden i landet, och vad som i så fall är avgörande för dessa skillnader.  

Varför ungdomar har dålig självkänsla finns det forskning om, men hur man ska förebygga 

det verkar finnas få svar på. Som en flicka sa så får man dålig självkänsla när man jämför sig 

med andra, och även om betygen är individuellt målrelaterade finns det såklart ändå möjlighet 

att jämföra sig med varandra. Att vagga in barn och ungdomar i föreställningen att allt de gör 

är bra och på så sätt tro att det stärker dem, är inte lyckosamt enligt mig. Det finns en falskhet 

i det som i skolan sedan får sitt utlopp i att eleverna inte kan ta kritik eller ett dåligt betyg, 

vilket leder till onödiga konflikter i skolvardagen. 
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Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap 

Kurs GO2964, HT-12 

Victoria Kahlroth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN STUDIE OM GYMNASIEELEVER OCH BETYG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta är en undersökning om dina kunskaper om betygskriterier och hur du upplever betygsprocessen. 

Alla svar behandlas naturligtvis helt anonymt, och varken skola eller kommun kommer att pekas ut 

med namn. 

 

Jag vill även intervjua fem stycken av er för att kunna få bättre förståelse för hur ni upplever 

betygsprocessen. Intervjun är frivillig och tar ca 30 minuter. Om du vill vara med: fyll i ditt namn efter 

sista frågan så tar jag kontakt med dig. Som tack för hjälpen får du en Triss-lott! 

 

/Victoria 

 

 

 

 

 

 

Tjej: ___   Kille:___ 
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Ringa in dina svar eller skriv svaret (exv i fråga 1.6, 2.1, 2.3) 

 

1 Frågor om studier och betyg 

1.1 Hur skulle du säga att du tidsmässigt tar dig an uppgifter du får i skolan? 

(Välj ETT alternativ som passar in bäst) 

a. Jag gör dem så fort som möjligt oavsett ämne eller typ av uppgift. 

b. Det beror lite på vilket ämne det är: om jag vet att jag kan få ett högt betyg gör jag uppgiften ordentligt och 

snabbt, annars anstränger jag mig mycket mindre och lägger mindre tid på den. 

c. Jag planerar min tid noga och gör lite i taget så blir det minst stressigt. 

d. Jag skjuter upp allt så långt som möjligt och panikpluggar i princip alltid. 

e. Annat sätt, nämligen…  

 

 

1.2 Oavsett vilket svar du fyllde i i förra frågan: tycker du att denna taktik hjälper dig att få de betyg du önskar? 

a. Ja 

b. Nej 

 

1.3  Ungefär hur många timmar i veckan brukar du lägga på dina studier? (Utanför skoltid) 

a. 0-1 timmar 

b. 1-3 timmar 

c. 3-5 timmar 

d. Mer än 5 timmar 

 

1.4 Tycker du att du lägger tillräcklig tid på skolarbete efter skoltid? 

a. Ja, det räcker för de betyg jag vill ha. 

b. Nej, jag borde lägga mer tid på studier hemma för att få de betyg jag vill ha. 

c. Nej, men det räcker för att inte få F i alla fall. 

 

 

1.5  I skoluppgifter krävs ibland koppling till forskning som gjorts, så att det inte bara blir personligt ”tyckande”. 

När du gör en skoluppgift som kräver referenser, försöker du hitta andra källor än de mest lättillgängliga, som 

till exempel Wikipedia? (Alltså: kollar du även källor i facklitteratur; går du till stadsbiblioteket för att kolla upp 

något särskilt, etc.?) 

a. Aldrig. 

b. Ibland kollar jag även upp källorna som jag sett i t.ex. Wikipedia. 

c. Jag kollar alltid både upp källor som t.ex. Wikipedia och andra källor så att jag har ett bra underlag för 

det jag skriver.  

d. Annat, nämligen… 

 

 

1.6 Oavsett svar i fråga 1.5: märker du någon skillnad i betyget om du använder/inte använder dig av viktiga och 

trovärdiga källor? 
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a. Ja. Därför att: 

 

b. Nej. Därför att: 

 

1.7 Vem, skulle du påstå, lägger dina föräldrar ansvaret på när du får ett visst betyg? (Flera val möjliga) 

a. Bra betyg – dig 

b. Bra betyg – skolan/läraren 

c. Bra betyg – sig själva, eftersom de hjälper dig mycket med skolarbetet. 

d. Sämre betyg – dig 

e. Sämre betyg – skolan/läraren 

f. Sämre betyg – sig själva, eftersom de inte hjälpt dig tillräckligt. 

 

1.8 Vem, skulle du påstå, lägger DU ansvaret på när du får ett visst betyg? (Flera val möjliga) 

a. Bra betyg – dig själv 

b. Bra betyg – skolan/läraren 

c. Bra betyg – dina föräldrar eftersom de hjälper dig mycket med skolarbetet. 

d. Sämre betyg – dig själv 

e. Sämre betyg – skolan/läraren 

f. Sämre betyg – dina föräldrar eftersom de inte hjälpt dig tillräckligt. 

 

1.9 I riktlinjerna för gymnasieskolan står att lärare ska utgå från att eleven ”kan och vill ta ansvar för sitt 

lärande”. Anser du att du gör det? 

a. Ja 

b. Nej 

 

2 Frågor om betygskriterier och bedömning 

2.1 Skriv kort med egna ord om vad betygskriterier är för något. 

Betygskriterier är: 

 

 

 

 

 

 

2.2  Hur blir du informerad om betygskriterierna vid delmoment/projekt i ett ämne? (Flera val möjliga) 

a. Muntligt av läraren. 
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b. Skriftligt av läraren. 

c. Genom klasskamraterna. 

d. Jag upplever att jag sällan blir informerad om betygskriterierna. 

e. Jag bryr mig inte om mina betyg, så jag lyssnar inte. 

f. Annat, nämligen: … 

 

2.3 Lärare gör förmodligen på olika sätt när de går igenom betygskriterier. 

Kan du kort beskriva hur en bra/förståelig genomgång av betygskriterierna kan se ut?  

 

 

Kan du kort beskriva hur en dålig/obegriplig genomgång av betygskriterierna kan se ut? 

 

 

2.4 Här följer två betygskriterier för ämnet samhällskunskap. Ge förslag på vilka betyg ( A-F) de gäller: 

”Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i 

olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.”  

Betyg ____.  

 

”Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i 

olika presentationsformer.”  

Betyg ____.   

 

2.5 Hur ofta får du feedback av dina lärare om varför ditt arbete/projekt fick ett visst omdöme/betyg? 

a. Alltid 

b. Aldrig 

c. I nästan alla ämnen. 

d. I ett fåtal ämnen. 

e. Endast när jag frågar ansvarig lärare.  

 

 

2.6 Såhär får jag feedback om varför jag fick ett visst omdöme/betyg: (Flera val möjliga) 

a. Muntligt av läraren. 

b. Skriftligt av läraren. 

c. Jag bara får ett betyg, aldrig någon förklaring. 
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2.7 Om du i fråga 2.5 svarat aldrig, tror du att mer feedback skulle kunna hjälpa dig att få ett ännu bättre 

resultat/betyg nästa gång? 

a. Ja, då blir det tydligare vad läraren förväntar sig av mig om jag vill ha bättre resultat. 

b. Nej, jag bryr mig inte ifall jag får bättre resultat. 

 

3 Frågor om betyg och känslor 

3.1 Har du någonsin upplevt att någon lärare har gett dig ett betyg som du ansåg vara orättvist lågt men kanske 

vid något tillfälle också oförtjänt högt?  

Ja  Anledningar (Flera val möjliga)   Nej  gå vidare till 3.1 

a. Jag fick ett oförtjänt högt betyg för att läraren ville vara snäll. 

b. Jag fick ett oförtjänt högt betyg enbart för att jag höll deadline med god marginal. 

c. Jag fick ett dåligt betyg trots att jag tyckte att arbetet var bra. 

d. Jag upplever att jag alltid får dåliga betyg oavsett insats.  

e. Annat, nämligen:… 

 

3.2 Om du skulle få ett betyg som du tyckte var orättvist lågt, hur tror du att du skulle reagera? 

 

a. Jag skulle acceptera betyget och inse att min studieinsats inte nådde nivån för ett visst betyg. 

b. Jag skulle acceptera betyget eftersom jag inte vill/vågar tjafsa med läraren. 

c. Jag skulle inte acceptera betyget och argumentera med läraren om varför jag fick ett dåligt betyg, (även 

om jag kanske inser att min studieinsats egentligen inte räckte till). 

d. Jag skulle inte acceptera betyget eftersom jag känner till betygskriterierna och skulle kunna visa läraren 

exakt varför jag ska ha ett bättre betyg.  

e. Annat sätt, nämligen… 

 

3.3 Vad tycker du borde ha betydelse för att få ett bra betyg? (Flera val möjliga) 

a. Att jag tydligt visar läraren att jag är intresserad av ämnet och uppgiften. 

b. Att jag gör mitt bästa. 

c. Att jag kan samarbeta under grupparbete. 

d. Att jag är tyst i klassrummet när jag jobbar, eller när läraren har genomgång. 

e. Att jag själv kan peka ut vilka delar i betygskriterierna som finns med i mitt arbete – d.v.s. att jag visar 

att jag är medveten om vad som krävs.  

f. Annat, nämligen… 

 

 

Ditt namn: (endast om du vill vara med på intervju)……………………….………………… 
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Intervjufrågor (bilaga 2). 

Allmänna frågor i början av intervjun: 

1. Om vi backar tillbaka till högstadiet: hur var det på högstadiet angående bedömning? Hur 

upplevde du det? 

2. Har du fått känslan av att läraren har gett ditt arbete ett sämre betyg pga att ni inte kom bra 

överens? Berätta! Vad hände? 

3. Kan du berätta om vad du vet att lärare ska bedöma arbeten på? 

4. Har du någon gått fått höra att du inte kan få ett A (MVG) för att läraren helst inte ger det 

under en grundkurs? 

5. Kan du berätta om vilken typ av dialog (samtal) som kan förekomma mellan lärare och elever 

för att reda ut frågetecken mellan lärarens krav och elevens betygsförväntningar? 

6. Att vara självkritisk innebär bland annat att man kan granska sina arbeten på ett objektivt sätt. 

Vad tänker du om detta? 

7. Om man ska generalisera – vad tror du om att tjejer verkar få högre betyg överlag? Vilka 

anledningar tror du att det kan finnas? 

 

Mer personliga frågor: 

1. Kan du berätta lite mer om hur det känns när du upplever att du får ett orättvist betyg? 

2. Detta med att göra sitt bästa – ge ett exempel på hur läraren ska kunna bedöma ditt bästa. 

3. Man får ofta höra att ”bara man gör sitt bästa så räcker det”. Men om en annan klasskamrat 

verkligen kan ett ämne bra och är värd ett A i betyg, och om någon inte kan samma sak lika 

bra även om den andra gör sitt bästa: varför ska den personen vara värd ett högt betyg? 

4. Vilket ansvar ger dina föräldrar dig när det gäller dina studier? Har det alltid varit såhär? 

5. Upplever du att läraren är ute efter dig på ett personligt plan när du får ett dåligt betyg eller 

kan du medge att det kanske beror på en svag studieinsats? (Handen på hjärtat) 

6. Hur skulle du säga att din självkänsla är? 

7. Med tanke på att skolan utgör en stor del av ens liv och att betygen kan vara avgörande för 

hela ens studieframtid, karriär, jobb m.m.) Behöver du bra betyg för att känna att du duger? 
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Tack! 

Till ungdomarna i studien och speciellt till er fem som ställde upp på intervjuer och vågade 

svara på personliga frågor inför en okänd lärarstudent. Ett speciellt stort tack till min goa 

VFU-handledare som alltid lät mig prova nya och ibland lite röriga idéer under mina VFU-

perioder hos henne och som utan tvekan sa ja till att låna ut eleverna till denna undersökning 

trots pressat schema.  

Till sist men verkligen inte minst stort tack till min man som haft ett enormt och mycket långt 

tålamod under mina många studieår. Du är livets salt. Nu är jag klar!  

 


