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Sammanfattning 
Titel: Betyg och lärande. Hur betyg påverkar elevers lärande, motivation och 

självkänsla. 

Författare: Gustav Nordström 

Föreliggande arbete är en kvalitativ studie vars syfte är att ta reda på hur betyg 

påverkar elever som studerar på en estetisk gymnasieskola. Studien utgår från ett 

elevperspektiv där de centrala faktorerna är lärande, motivation och självkänsla. I 

bakgrunden ligger ett intresse för vad som får en individ genuint motiverad att lära, 

samt en upplevelse av att det inom skolan läggs mycket fokus på betyg. Detta har väckt 

en nyfikenhet på om det skulle kunna finnas en eventuell koppling mellan betyg och 

studiens centrala faktorer. I redovisningen av tidigare forskning definieras och beskrivs 

de begrepp som är relevanta för de centrala faktorerna. För att få fram ett resultat har 

kvalitativa intervjuer genomförts med fem elever på ett estetiskt gymnasium. Deras 

intervjusvar har transkriberats och sedan tolkats och analyserats för att kunna besvara 

arbetets syfte och frågeställningar. Studien visar att betyg har inverkan på elevers 

lärande, motivation och självkänsla. I resultatet framkommer även att betyg genererar 

en upplevelse av stress. Höga betyg kan motivera elever att prestera bättre, det kan dock 

inte uteslutas att arbetsinsatsen styrs av yttre faktorer snarare än av inre motivation att 

lära. Vidare visar studien på att låga betyg kan ha negativ effekt på elevers självkänsla 

samt minska motivationen till lärande.  

Nyckelord: Betyg, elever, lärande, motivation, pedagogik, självkänsla. 

Abstract 
Title: Grades and Learning. How grades influence students ability to learn, their 

motivation and self-esteem. 

Author: Gustav Nordström 

  The present thesis is a qualitative study which aims to explore what impact grades 

have on students in an esthetic upper secondary school. The study uses a student 
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perspective where the central factors are learning, motivation and self-esteem. The 

background to the study is an interest in what makes an individual genuinely  motivated, 

and the experience that school puts a great focus on grades. This has awakened a 

curiosity to find out if there is a link between grades and the central factors of the study. 

In the presentation of earlier research concepts that are relevant for the central factors of 

the study are defined and explained. The literature background compiles relevant 

research within the area, to clarify essential concepts and to illustrate the effects grades 

might have on students. To reach a result qualitative interviews have been performed 

with five students in an esthetic upper secondary school. The answers from the 

interviews are interpreted and analyzed to elucidate the research questions. The study 

shows that grades turn out to have an impact on student’s ability to learn and affect their 

motivation, self-esteem and experience of stress. High grades can motivate students to 

perform better but it can not be excluded that the motivation is based upon external 

factors instead of an inner motivation to learn. Furthermore the study shows that low 

grades can have a negative impact on students self-esteem and decrease their motivation 

to learn. 

Keywords: Grades, learning, motivation, pedagogic , pupils, self-esteem. 
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1. Inledning 
Den här studien behandlar betygets inverkan på lärande, motivation och självkänsla ur 

ett elevperspektiv. Studien syftar till att ta reda på betygets positiva och negativa 

konsekvenser för elevens motivation till lärande. 

Jag har länge varit intresserad av vad motivation egentligen är, var det kommer ifrån 

och vad som gör att en individ hittar en inre lust till lärande. Utbildningstiden i 

grundskolan, gymnasiet och senare på folkhögskola och universitet har väckt 

funderingar kring hur motivation kan påverka förmågan till lärande, och bidragit till en 

vilja att närma sig den innersta kärnan till motivation.  

Det råder en debatt kring betygets roll inom skolan där forskare och beslutsfattare 

inte är överens. Klapp (2015, mars) skriver i en debattartikel att beslutsfattare menar att 

betyget bidrar till att elever skärper sig, lär sig mer och ökar prestationsförmågan. Dessa 

antaganden går inte i linje med aktuell forskning som visar att betyg utvecklar ytliga 

lärandestrategier och kan bidra till en minskad tro på sig själv, vilket kan leda till att 

eleven nedvärderar både sig själv och lärandet i skolan (Klapp, 2015, mars). 

Under min egen skolgång upplevde jag att betyget var i starkt fokus, både från 

elevernas och lärarnas sida. Det har bidragit till att vilja undersöka huruvida 

betygssystemet är till fördel eller nackdel för elevens inre motivation till lärande. 

Begreppet självkänsla är centralt i mina egna reflektioner kring lärande och 

motivation. Juul och Jensen (2003) menar att en god självkänsla utgör den viktigaste 

grunden för lärande, vilket har väckt intresset att ta reda på hur elever tänker kring dessa 

begrepp. För att besvara forskningsfrågorna har jag tagit del av litteratur och tidigare 

forskning som behandlar kunskap, lärande, motivation, stress och självkänsla, samt 

undersökt hur dessa begrepp hänger samman med betyget. 

Jag anser det vara av betydelse för min framtida lärarroll att söka klarhet i ämnet för 

att kunna använda mig av betygssystemet så att det på bästa sätt gagnar eleverna och 

deras läroprocess. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med det här arbetet är att ta reda på hur betyg påverkar elevers lärande, 

motivation och självkänsla. Studien är utformad för att fånga elevernas perspektiv och 

är avgränsad till att undersöka hur en grupp elever på ett estetiskt gymnasieprogram 

upplever att betyg påverkar dem i livet och i sina studier.  

Mina frågeställningar är följande: 

-Hur beskriver eleverna betygets inverkan på det egna lärandet? 

-Hur upplever eleverna att betyg påverkar deras motivation och självkänsla? 

-På vilket sätt påverkas elevernas motivation av ett högt respektive lågt betyg? 
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3. Tidigare forskning 
Här presenteras den litteratur jag tagit del av för att förstå hur betyget påverkar lärande, 

motivation och självkänsla. För att tydliggöra betygets roll har jag valt att fördjupa mig i 

vad lärande och kunskap är. Vidare redogörs för vad motivation är och hur det uppstår.  

Avslutningsvis beskrivs begreppen stress och självkänsla. 

3.1 Betyg och bedömning 
I detta avsnitt redogörs för hur betygssystemet ser ut idag. Därefter presenteras 

begreppen summativ och formativ bedömning. 

3.1.1 Betygssystemet idag 
Betygsskalan består idag av sex steg: A, B, C, D, E och F. A-E står för godkända resultat 

medan F innebär underkänt. Där det inte finns tillräckligt stort bedömningsunderlag för 

att sätta ett betyg, till exempel om eleven inte varit tillräckligt närvarande för att kunna 

göra en bedömning, sätts inga betyg utan då markeras istället ett streck (-) i 

betygskatalogen och i betygsdokumenten (Skolverket, 2016).  

Betyget ska ”spegla kvaliteten på elevens kunnande vid tiden för betygssättningen i 

förhållande till de kunskapskrav som finns för varje ämne och kurs” (Skolverket, 2016). 

Att sätta betyg innebär alltså för läraren att kunna bedöma elevens kunnande och dess 

kvalitet genom att summera elevernas kunskaper. 

I kunskapskraven går att utläsa vad som krävs för ett visst betyg. För att få ett A, C 

eller E kräver det att kunskapskraven för dessa är uppfyllda ”i sin helhet” (Skolverket, 

2016). 

För betygen B och D behöver kunskapskraven för det underliggande betyget vara 

uppfyllt i sin helhet plus att kraven för det överliggande betygssteget behöver vara 

uppfyllt ”till övervägande del” (Skolverket, 2016). 

Kunskapskraven är utformade efter ämnets eller kursens syfte, mål och centrala 

innehåll och formuleras av Skolverket. Olika så kallade värdeord används i 

beskrivningarna på vilket kunskapskrav som uppnåtts. Dessa värdeord kan vara till 

exempel ”översiktligt”, ”utförligt” eller ”utförligt och nyanserat” vilket motsvarar 

kraven på kunskap för betygsstegen D, C och A. Dessa återkommer i flera kurser och 
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ämnen och läraren har skyldighet att bedöma eleven utifrån dessa formuleringar. 

Betydelsen av värdeorden i en bedömningssituation avgörs av läraren utifrån  

situationen (Skolverket, 2016). 

3.1.2 Summativ och formativ bedömning 
Summativa och formativa bedömningar skiljer sig åt i många olika avseenden. Det är av 

betydelse för lärare att kunna åtskilja dessa så att bedömningar används på bästa sätt för 

att hjälpa eleven i sin utveckling. Summativ bedömning kan beskrivas som bedömning 

av lärande där syftet är att summera elevernas kunskaper. Det sker ofta i slutet av en 

termin i form av betyg som är en summativ bedömning av det som tidigare presterats. 

Formativ bedömning kan beskrivas som bedömning för lärande. Här ges eleven direkt 

och tydlig feedback på det arbete som sker i syfte att stötta eleven till att bli engagerad i 

sitt lärande här och nu (Wiliam, 2013).  

Wiliam (2013) beskriver vidare formativ bedömning som ”omfattande alla aktiviter 

som lärare och/eller deras elever företar sig som ger information att använda som 

feedback för anpassning för de undervisnings- och läraraktiviteter de håller på med” (s. 

53). Det bör betraktas som en process som kan bidra till att undervisningen förbättras, 

snarare än ett verktyg eller bedömningsinstrument vilket det numera ofta används som 

(Wiliam, 2013). Inom formativ bedömning undviks helst att ge summativa bedömningar 

såsom siffror, poäng eller betyg då forskning visar att det tar fokus från lärandet och gör 

att intresset för direkt feedback hos eleven blir mindre (Klapp, 2015). 

3.2 Kunskap 
Ett sätt att dela upp kunskap är att använda sig av begreppen färdig eller konstruerad 

kunskap. All undervisning har ett innehåll men uppfattningarna kring vad kunskap är 

skiljer sig inom forskningen (Imsen, 2006). I skolverkets måldokument står att skolan 

ska ”ge eleverna goda allmänna kunskaper” (Skolverket, 2011). Det kan enligt Imsen 

(2006) uppfattas som att det skulle finnas ”…något som är fixt och färdigt därute och i 

lämpliga portioner ska transporteras över till elevernas huvuden” (s. 209). Det handlar 

alltså inte om att föra över en färdig kunskap till en individ utan den behöver förstås och 

konstrueras av individen på ett djupare plan. 
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I de konstruktivistiska teorierna är budskapet att kunskap är något som konstrueras 

på nytt av den som tar den till sig. Detta kallas det kognitiv-konstruktivistiska synsättet. 

Vidare finns det social-konstruktivistiska synsättet som menar att kunskap inte kan 

skapas av en enskild individ utan kräver ett socialt samspel tillsammans med kulturen. 

Här är språket en viktig del då det fungerar som ett socialt verktyg (Imsen, 2006). 

Det finns många olika former av kunnande och det är svårt att hitta en generell 

definition av kunskap. Ett sätt att definiera kunskap, som står med i Skolverkets 

läroplan, är att dela upp det i fyra olika kunskapsformer: fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet. De utgör inte kunskapens alla dimensioner men de samspelar med 

varandra och syftar till att vidga kunskapsbegreppet (Läroplanskommittén, 1992). 

Faktakunskaper är den kvantitativa formen av kunskap. Det är kunskap vi kan mäta i 

termer och som vi vet att vi har eller inte har, glömt bort eller kommer ihåg. Här skiljs 

inte djup och ytlig information åt (Läroplanskommittén, 1992). 

Förståelsekunskaper tillhör den kvalitativa formen. Kunskap kan inte förstås mer 

eller mindre, utan enbart mer eller mindre kvalificerat. Fakta och förståelse är nära 

förbundna, då förståelse behövs för att se fakta samtidigt som fakta kan fungera som 

förståelsens grund. Ett exempel på när förståelsen kan gå förlorad är när man inom 

skolvärlden definierar kunskaper i form av begrepp. När en kunskap som kräver 

förståelse reduceras till en kortare term för att beskriva ett begrepp, går förståelsen 

förlorad. Detta skulle kunna innebära att en term har lärts in utantill istället för att själva 

förståelsen för begreppet har förankrats (Läroplanskommittén, 1992).   

Färdighetskunskaper motsvarar den praktiska dimensionen av kunnandet, till 

skillnad från det teoretiska kunnandet som fakta och förståelse innebär. De behöver inte 

vara sammankopplade men ofta samspelar de, som till exempel när det gäller att läsa 

och skriva. Vi behöver den praktiska kunskapen för att kunna använda ett verktyg, som 

till exempel en penna, för att skriva. Samtidigt behövs den teoretiska faktan för att 

kunna läsa och förstå vad som har skrivits (Läroplanskommittén, 1992). 

Förtrogenhetskunskap kan beskrivas som den osynliga delen och kallas även i 

läroplanskommittén för bakgrundskunskap eller den tysta dimensionen. Det kan röra sig 

om upplevelser, så som att se, känna, lukta eller att höra. Det kan också hjälpa oss att 

förstå när ett begrepp som vi kan och förstår ska användas i praktiken. 
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Syftet med att dela upp kunskap i olika former är främst för att visa på att det finns 

många olika dimensioner av begreppet och för att undvika ensidighet. Samtidigt finns 

det en fara i att dela upp begreppet i åtskilda delar, då det skulle kunna uppfattas som att 

formerna kan användas skilda ifrån varann i verkligheten. Alla fyra former ska finnas 

inom alla kunskapsområden, men kan variera på olika områden och mellan olika 

personer (Läroplanskommittén, 1992). Även Skolverkets läroplan för gymnasiet från 

2011 utgår från de fyra kunskapsformerna. Det beskrivs att kunskap inte är ett entydigt 

begrepp utan de olika formerna ska samspela med varann och får inte ensidigt betonas. 

Det går vidare att läsa om hur skolan ska syfta till att grundlägga en positiv inställning 

till lärande och att den ska stärka elevernas tro på sig själva (Skolverket, 2011). 

3.3 Lärande  
Imsen (2006) tar i sin bok ”Elevens värld” upp tre viktiga dimensioner av lärande: 

Innehåll, process och funktion. Innehåll motsvarar själva kunskapen oavsett om det 

handlar om ren fakta eller förståelse för ett fenomen. På det följer en process av lärande 

som kan vara att memorera, tillägna sig eller tolka. Kunskapen blir då till någonting 

som vi kan få användning för, vilket motsvarar kunskapens funktion (Imsen, 2006).  

För att få bättre förståelse för begreppet lärande presenteras nedan tre vanliga sätt att 

se på lärande som har inflytande över hur utbildningssystemet ser ut idag. 

3.3.1 Kognitiv syn på lärande 
Denna kunskapssyn fokuserar på det som sker i en individ vid lärande. Språk, tänkande 

och problemlösning är exempel på fenomen som är av intresse i en kognitiv syn och det 

är individens eget driv efter kunskap som ligger i fokus framför utsikten om belöning. 

Här är det den inre motivationen som driver eleven till lärande (Imsen, 2006). Kognitiv 

psykologi studerar hur människor hanterar information, vilket handlar om hur 

information inhämtas, hur den bearbetas samt hur den används och utnyttjas (NE, 

2016). 

3.3.2 Sociokulturell teori 
Lev Vygotskij (1896-1934), har haft en betydande roll inom utvecklingspsykologi och 

pedagogik (NE, 2016). 
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Vygotskij har bidragit till den sociokulturella teorin genom att beskriva lärandet som 

en del av en social process, där lärandet sker mellan människor och inte enbart hos var 

och en för sig. Vygotskij menar att de inre processer som försiggår kommer från de yttre 

interaktioner vi har med omvärlden. Han menar att vi inte bara ska se till den enskilda 

individen, utan se det som sker mellan individer, det som människor gör tillsammans. 

Lärande uppkommer alltså i samspel mellan individen och den sociala miljön. Det 

händer genom samarbete mellan människor och ”kräver” ett socialt deltagande för att 

det ska ske en utveckling från gemensamma intressen till kunskaper som kan användas 

kollektivt (Strandberg, 2006). 

En annan viktig del inom den sociokulturella teorin är att eleven utvecklas till att 

vara en ”lärande person”. Det kan innebära för en elev att hitta sin inre känsla av 

motivation som leder till en egen vilja att lära sig av eget intresse. Detta bidrar till vad 

som kallas för ett livslångt lärande (Klapp, 2015). 

3.3.3 Behavioristisk syn på lärande 
En mer traditionell kunskapssyn är den behavioristiska synen på lärande. Ordet kommer 

ifrån engelskans ”behaviour” som betyder att ”bete sig” eller uppföra sig” och vill visa 

att en individs beteenden går att styra genom förstärkning och yttre stimulans, även 

kallat betingning. B.F Skinner (1904-1990) utvecklade en variant på behaviorismen som 

han kallade för operant betingning. Det är en form av lärande som inte bara går ut på att 

automatisera redan befintliga responser som inom klassisk betingning, utan också kan 

göra så att en individ tar till sig nya beteenden. Den innefattar till skillnad från klassisk 

betingning även tankar, känslor och attityder, men har sitt ursprung i lagar om positiv 

och negativ förstärkning, bestraffning och eliminering av beteenden (Skinner, 1976). 

Behaviorismen vill visa på att människan är passiv och påverkbar och kan styras med 

uppställda läromål. Belöning och bestraffning är viktiga medel för att styra inlärningen, 

och det rör sig här om en yttre motivation för lärande då belöningen inte ligger i 

läroprocessen utan tillförs utifrån (Imsen, 2006). 

3.4 Motivation 
I Nationalencyklopedin beskrivs motivation som ”psykologisk term för de faktorer hos 

individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål” (NE, 2016). Imsen 

!13



ger en ytterligare beskrivning begreppet: ”Motivation handlar om hur känslor, tankar 

och förnuft flätas samman och ger våra handlingar färg och glöd” (Imsen, 2006, s.457). 

Nedan delas begreppet motivation upp i inre och yttre motivation, sedan beskrivs 

motivationens ursprung och hur det kan kopplas till betyg. 

3.4.1 Inre och yttre motivation 
Inre och yttre motivation har gemensamt att de båda styrs av en lustbetonad erfarenhet 

eller en förväntan om en sådan. Motivation finns oavsett om det handlar om inre glädje 

eller hopp om en framtida belöning (Imsen, 2006). 

Den yttre motivationen skapas från belöningar som kommer utifrån vilket kan vara 

en morot i form av lockelse med pengar eller betyg som gör att en elev presterar bättre. 

Den inre motivationen däremot, skapas av belöningar som kommer inifrån och det är 

den inre lusten och tillfredsställelsen som driver en individ till en handling. Den inre 

motivationen anses vara av stor vikt för ett fördjupat förhållningssätt till lärande som i 

sin tur förhoppningsvis leder till ett livslångt lärande. Det finns mycket forskning som 

visar på att yttre belöningar kan ha negativ effekt på den inre motivationen hos elever. 

Vissa forskare menar dock att yttre belöningar kan vara effektiva för att få en elev att 

genomföra en viss aktivitet. Tas den yttre belöningen bort finns ingen motivation alls 

kvar då belöningen tagit fokus från från elevens egna inre drivkraft att göra något 

(Klapp, 2015). 

Peter Gärdenfors är professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Han 

skriver i en artikel i Sydsvenskan, den 15/4 2010, att det är viktigt att skilja mellan inre 

och yttre motivation. 

När man drivs av inre motivation gör man något för att aktiviteten i sig själv ger 
tillfredsställelse. När man styrs av yttre motivation gör man något för att det leder till 
något annat som är värdefullt men som inte direkt är kopplat till aktiviteten (Sydsvenskan, 
2010, 15 april). 

Han menar att vardagligt lärande utanför skolan ofta bygger på inre motivation medan 

skolan ofta utnyttjar yttre motivation framför allt genom betygen. 
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3.4.2 Varifrån kommer motivationen? 
Vi motiveras inte i samma utsträckning att lära oss om saker vi sedan tidigare inte vet 

mycket om, och tidigare kunskaper ger oss en uppmuntran att skaffa oss ännu mer 

kunskaper. Vi anstränger oss mest när grunden redan är väl förankrad men visar mindre 

benägenhet att börja bygga ny kunskap när det inte finns något att bygga på (Hattie & 

Yates, 2014). 

Forskning inom kognitionsvetenskap menar att motivation och förståelse hänger 

samman och att kunskap, som lätt ses som att kunna återge en mängd fakta, ofta är i 

fokus istället för förståelse. För att förstå ett kunskapsområde kräver det att eleven går 

djupare in i området för att ser hur olika fenomen hänger samman (Gärdenfors, 2010). I 

Gärdenfors artikel nämns även att ”När man förstår kan man tillämpa det man lärt på 

nya problem – först då blir kunskapen produktiv och inte bara repetitiv” (Gärdenfors, 

2010, 15 april). Att ha förståelse för vad man lärt sig ökar alltså den inre motivationen 

till att lära sig mer medan känslan av att inte förstå vad man ska använda kunskapen till 

kan vara nedslående och frustrerande och göra att motivationen går förlorad. Det är 

alltså av stor vikt att fokusera på förståelse mer än bara på en kunskapsmängd 

(Gärdenfors, 2010). 

3.4.3 Betyg och motivation 
Gärdenfors (2010, 15 april) skriver att yttre belöningar kan skada den inre motivationen 

och menar att studier finns som tyder på att motsvarande effekt gäller när betyg används 

som morot. ”Debatten om betygssystemet är allvarligt missriktad, eftersom den enbart 

tar hänsyn till yttre motivation” (Gärdenfors, 2010, 15 april). Han menar att det inte ska 

vara betyget som motiverar eleverna att studera då det informella lärandet utanför 

skolan inte har något betygsystem. Skoldebatten borde enligt Gärdenfors mer fokusera 

på att fånga elevernas inre medfödda motivation. 

Klapp (2015, mars) skriver i en artikel i Pedagogiska magasinet att betyg kan ha 

flera funktioner. Det kan ses som både belöning och bestraffning för elevernas kunskap. 

Betyget antas ge elever viktig information om var de befinner sig och ska leda till att de 

arbetar mer och presterar bättre, men detta finns det enligt Klapp inte belägg för inom 

pedagogisk forskning (Klapp, mars, 2015). 

!15



I en forskningsöversikt gjord av Wynne Harlen och Ruth Deakin Crick (2002) nämns 

att äldre studenter (äldre än 11 år), har lättare att förstå betygets innebörd och lägger 

mer vikt vid betygets betydelse än yngre studenter. Äldre studenter kopplar också 

betyget mer till sin egen förmåga och arbetsinsats medan yngre har lättare för att se det 

som en yttre faktor som inte är kopplad till sin förmåga (Harlen & Deakin Crick, 2002). 

Enligt studien har summativa bedömningar negativ effekt på lågpresterande elever. 

Att bli stämplad som misslyckad har inte bara en negativ effekt på deras nuvarande 

lärandesituation utan påverkar även deras självkänsla negativt och minskar chansen för 

framtida utveckling. Det bidrar i sin tur till utveckling av ytliga lärandestrategier som 

ger sämre lärande och skolresultat (Harlen & Deakin Crick, 2002).  

Klapp (2015, mars) skriver att forskning på hur summativa bedömningar påverkar 

lärande är sällsynta i Sverige. Tillsammans med Christina Cliffordson och Jan-Eric 

Gustafsson har hon undersökt en befintlig studie som omfattar 8000 elever, där hälften 

fick betyg i årskurs sex och andra hälften inte fick det. Sveriges kommuner fick själva 

bestämma om de skulle ha betyg i årskurs sex mellan åren 1969 och 1981, därför finns 

det möjlighet att undersöka hur det har påverkat elever just i den årskursen. Resultaten 

visar att lågpresterande elever som fick betyg i årskurs sex hade sämre resultat i årskurs 

sju jämfört med de som inte fick betyg i årskurs sex. Social bakgrund visade ingen 

skillnad i undersökningen, däremot hade pojkar som fick betyg i årskurs sex betydligt 

sämre resultat i årskurs sju jämfört med flickor som fick betyg i årskurs sex. Vidare 

sammanfattar studien att summativa bedömningar har en differentierande effekt då 

resurssvaga elever påverkas mer negativt än resursstarka elever, vilket bidrar till ännu 

större skillnader mellan olika elevers förmågor och kunskaper (Klapp, 2015, mars). 

Det finns olika förklaringsmodeller som tyder på att belöningar och bestraffningar 

har positiva effekter för att få ett visst resultat, dessa kan delas upp i två modeller för 

bedömningsforskning. Den ena bygger på ekonomiska teorier där empiriska studier 

visar hur stimuli som högre lön och priser påverkar resultat och prestationer inom 

idrotts- och lagtävlingar. Den visar att alla oavsett kön, förmåga och social bakgrund 

reagerar på belöningar och bestraffningar på ett sätt som leder till ökade prestationer 

(Klapp, 2015, mars). 
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En annan modell som skiljer sig från den ekonomiska förklaringsmodellen är den 

som utgår ifrån pedagogiska och psykologiska teorier om bedömning, lärande och 

motivation. Den bygger också på empiriska studier som visar hur belöning och 

bestraffning påverkar individer. Modellen visar att alla påverkas olika beroende av 

bakgrund och förutsättningar, och att det har inverkan på elevens självkänsla, 

motivation, lärande och prestationer i olika riktningar. Här är relationen mellan 

bedömning och självkänsla central då elevens syn och tro på sig själv som lärande och 

kunnig person är starkt kopplad till dess förmåga att prestera. Självkänsla ses som en 

resurs som är viktig för eleven att behålla. Om resursen hotas av till exempel dåliga 

betyg kan det leda till att eleven förlorar självkänslan, och därmed också förmågan att 

prestera (Klapp, 2015, mars). 

En studie som också tar upp hur självkänsla och förmåga hänger ihop heter The 

Conservation of Resources Model Applied to Work–Family Conflict and Strain av Alicia 

A. Grandey och Russell Cropanzano (1999). De tar i ett exempel upp kopplingen mellan 

prestation och självkänsla. Här har man gjort en undersökning som visar hur 

sjuksköterskor med bra självkänsla hade högre förmåga att prestera under stress än de 

med sämre självkänsla (Grandey & Cropanzano, 1999). 

Klapp (2015, mars) menar att forskning baserad på ekonomiska teorier oftare får 

resultat som visar en positiv effekt av belöning och bestraffning. Det kan bero på att 

informationen i de studierna är mer statisk och inte tar hänsyn till de faktorer som är 

mer komplexa och som ligger till grund för de pedagogiska forskningsmodellerna. 

Dessa modeller tar hänsyn till faktorer såsom förutsättningar, bakgrund och emotionella, 

sociala och kognitiva faktorer som är svåra att få grepp om. För att resultaten från 

ekonomiska förklaringsmodellerna ska bli användbara inom pedagogiken behöver de ta 

större hänsyn till de lärande- och motivationsteorier som används i de pedagogiska och 

psykologiska teorierna som handlar om bedömning, lärande och motivation (Klapp, 

2015, mars). 

3.5 Stress 
Inom psykologisk, medicinsk och biologisk vetenskap är stress de anpassningar i 

kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller psykiska påfrestningar, så kallade 
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stressorer eller stressfaktorer (NE, 2016). Kännetecknande för stressorer är låg grad av 

förutsägbarhet där känslan av hot är det som avgör om en händelse eller företeelse 

upplevs som stressande eller inte. Upplevs situationen däremot inte som ett hot ses den 

istället som en utmaning (Cassidy, 2003). Krav som upplevs för höga eller ouppnåeliga 

blir till en stressfaktor, som människor reagerar känslomässigt, kognitivt, 

beteendemässigt och fysiologiskt på. Vanliga symtom på stress är irritabilitet, 

magproblem, sömnstörningar och huvudvärk. För att en situation inte ska upplevas som 

stressande krävs ett samspel mellan de krav som ställs på en individ och dennes 

individuella behov, förväntningar och förmågor (Cassidy, 2003). 

3.6 Självkänsla 
Begreppet självkänsla är nära sammankopplat till begreppet självförtroende, men de  

har betydande skiljaktigheter. 

Självkänsla kan kortfattat beskrivas med vem jag är. Det handlar om hur mycket vi 

vet om oss själva, hur väl vi känner oss själva och hur vi förhåller oss till det. 

Självkänsla kan liknas vid en inre drivkraft där det handlar om hur vi uppfattar oss 

själva i förhållande till krav och förväntningar. Självförtroende kan kort beskrivas med 

vad jag kan. Självförtroendet är tilliten till den egna förmågan att prestera i olika 

sammanhang och stärks ju bättre vi är på någonting (Juul & Jensen, 2003). 

Förmågan att förundras och reflektera är bägge centrala processer i utvecklingen av 
självkänslans kvantitativa dimension och förmågan att lära om världen utanför sig själv. 
Det är en av de väsentliga orsakerna till att självkänsla utgör den bästa grunden för 
lärande (s. 65). 

Det anses alltså vara av stor betydelse att individen hittar sin egen inre vilja och lust och 

utvecklar sin självkänsla, för att med den som grund kunna utforska sin omvärld - alltså 

lära sig. 

Begreppen självkänsla och integritet är nära besläktade med varandra. Med integritet 

menas vetskapen om en människas inre process som handlar om att veta vad den känner 

lust för. Integriteten står som grund för reflektion och det egna utforskandet, och är 

därmed en viktig faktor för det egna lärandet. Till skillnad från självkänsla är 

integriteten en gräns som skiljer vad jag vill i förhållande till vad andra vill att jag ska 
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göra eller vara. Är inte denna gräns synlig för en individ blir inte självkänslan det heller. 

En bibehållen integritet är en grund för självkännedom som i sin tur blir en grund för 

självkänsla (Juul & Jensen, 2003). 

Nedan följer ett exempel på hur integriteten kan bli kränkt, vilket beskrivs i boken 

”Relationskompetens” av Juul och Jensen (2003).  Berättelsen handlar om en flicka som 

går med sin pappa i skogen. Pappan är väldigt intresserad av skog och natur och 

överöser flickan med information om olika saker. Detta gör att flickan i sin tur inte får 

en chans att själv plocka upp något från marken och med eget intresse och 

utforskarglädje fråga pappan vad det är. Denna situation kan liknas vid undervisningen i 

skolan där kunskapskrav och prestationer kan hinna påverka en elev innan den själv 

hittar sin vilja att lära sig. 

Det är alltså viktigt att veta hur en individ kan förhålla sig till vetskapen om vad den 

själv känner i förhållande till andras viljor, såsom lärare eller föräldrar. Att ha förståelse 

för sin egen integritet är viktig, men även att den förstås av andra behövs, vilket kan 

beskrivas med att bli sedd eller bli förstådd. Blir det sedan ett för stort glapp mellan 

vetskapen om sin egen integritet och andras viljor går självkänslan förlorad och därmed 

den inre lusten (Juul & Jensen, 2003). 
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4. Metod 
Nedan följer en presentation av de överväganden jag gjort i mitt val av metod och 

urvalsgrupp, samt en redogörelse av genomförande, datainsamling, analys och 

trovärdighet. 

4.1 Val av metod 
Här presenteras val av metod och dess relevans för studien. Jag beskriver begreppen 

kvalitativt och kvantitativt, samt redogör för intervju som datainsamlingsmetod och mitt 

urval av informanter.  

4.1.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Ett vanligt sätt att definiera olika metodologiska inriktningar inom forskning är 

kvalitativt och kvantitativt. Dessa är olika metoder som används för att genomföra 

forskning, samt tolka, bearbeta och analysera data (Patel & Davidson, 2003). Syftet med 

en kvalitativ metod är att försöka ta reda på företeelser som är mindre kända sedan 

tidigare. Metoden syftar också till upptäcka, utforska och förstå egenskaper hos ett 

fenomen (Svensson & Starrin, 1996). Den lämpar sig därför till att exempelvis användas 

vid intervjuer där målet är att få information om människors tankar och känslor som 

tidigare varit okända. 

Kvantitativ kommer ifrån ordet kvantifiera och metoden används för att utföra 

mätningar vid datainsamling eller för att fastställa eller beräkna resultat. Metoden är 

effektiv för ta fram till exempel statistik eller generaliserbara slutsatser (Fangen, 2005). 

Inom kvalitativ forskning är ofta syftet att komma åt informell data och ta reda på 

sådant som sedan tidigare inte är känt. I denna metod används ofta intervjuer och 

tolkande analyser. Här är verbala analysmetoder vanligt förekommande, och metoden 

svarar ofta på frågor som rör en djupare innebörd eller för att ta reda på underliggande 

mönster i ett sammanhang (Patel & Davidson, 2003). 

Dessa beteckningar ses lätt som två frånskilda ytterligheter som inte är möjliga att 

kombinera. Ser man till verkligheten inom samhälls- och beteendevetenskaperna 

befinner sig dock forskningen idag ofta mittemellan dessa två ytterligheter (Patel & 
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Davidson, 2003). Valet av kvalitativ respektive kvantitativ metod, i kombination eller 

var för sig, väljer forskaren utifrån den/de forskningsfrågor som ska besvaras.  

4.1.2 Kvalitativ intervju som metod 
I den här studien ansåg jag kvalitativ metod vara mest användbar, då syftet var att ta del 

av och förstå tankar kring betyg som jag som forskare sedan tidigare eventuellt inte 

kände till. För att få tillgång till dessa tankar och reflektioner valde jag kvalitativa 

intervjuer som metod för datainsamlingen. Den kvalitativa intervjun utgörs av 

interaktion mellan två personer där både intervjuare och intervjuperson reagerar på och 

påverkar varandra. Det kan beskrivas som en konversation där data uppstår (Svensson 

& Starrin 1996). Mitt mål var att genom samtal med eleverna få deras ord på tankar och 

reflektioner kring forskningsfrågorna. 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver kvalitativ intervju som ett samtal med en stor 

variation och ett bra sätt att få tillträde till andra människors upplevelse av världen. De 

beskriver att en kvalitativ forskningsintervju både försöker täcka faktaplanet och 

meningsplanet. Den som intervjuar kan förstå det som sägs mellan raderna och sända 

tillbaka det till informanten, vilket gör att intervjuaren får en direkt bekräftelse på om 

tolkningen är korrekt eller ej. Tillfälle finns här också att ställa följdfrågor, antingen för 

att få ytterligare bekräftelse på att frågan blev rätt tolkad, eller för att ge informanten en 

chans att beskriva svaret på mer nyanserat sätt (Kvale & Brinkman, 2009). 

Studiens fokus ligger i att bättre förstå elevers tankar och känslor kring betyget samt 

hur de upplever att betyget påverkar deras lärande, motivation och självkänsla. Mitt mål 

är inte att komma fram till en bestämd slutsats, utan att utröna hur betyg och bedömning 

påverkar olika elever. Därför är den kvalitativa intervjun metoden att föredra till den här 

studien, då den möjliggör att få fram en ärlig och nyanserad bild av hur mina 

informanter tänker. En direkt interaktion med informanten ger mig möjlighet att tyda 

svaren och skapa mig en bättre förståelse för vad informanten menar. Därför valdes 

intervju som metod istället för till exempel observation eller enkätundersökning, vilket 

inte hade bidragit till de samtal med eleverna som jag var ute efter. 
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4.1.3 Urvalsgrupp 
Undersökningen baseras på intervjuer med fem elever i årskurs två och tre på ett 

estetiskt gymnasium med musikinriktning i Stockholm. Samtliga informanter är 

anonyma och jag hart valt att benämna dem elev 1, 2, 3, 4 och 5.  

Intervjuerna genomfördes under en två veckor lång VFU -period i vecka fyra och 1

fem år 2016. Informanterna valdes ut och kontaktades i samråd med den handledare jag 

hade på praktiken. Jag ansåg att det var till fördel för genomförandet av intervjuerna att 

en person som eleverna känner presenterar mig, för att få dem att känna sig bekväma 

och trygga med mig som intervjuare. Inför varje intervju kontaktades eleven och en tid 

bokades. Samtliga elever gick ett gymnasieprogram med inriktningen inså . Att endast 2

välja elever från den inriktningen var inte ett aktivt val utan föll sig naturligt med tanke 

på att jag utförde min praktik på ett musik-estetiskt gymnasium där de flesta går ett 

program med den inriktningen. Det fanns inte något syfte med att inte ha med någon 

elev ur årskurs ett, eller med valet av kvinnliga och manliga deltagare. 

4.2 Design av studien 
Nedan presenteras intervjuernas genomförande och dokumentation, samt en redogörelse 

för de etiska överväganden som gjordes och hur analysen gick till av den insamlade 

datan. 

4.2.1 Genomförande 
Jag ville åstadkomma intervjuer där respondenterna gavs möjlighet att berätta och 

resonera kring sina upplevelser av hur betyg och bedömning påverkar dem, snarare än 

att få svar på ett visst antal frågor. För att få fram ett öppet och ärligt resonemang ansåg 

jag det vara viktigt att informanten kände sig bekväm i situationen och med mig som 

intervjuare.  

En problematik var att få fram funderingar kring vissa frågor utan att leda in 

intervjupersonen till färdiga svar, så som Svensson och Starrin (1996) tar upp i sin bok 

Kvalitativa studier i teori och praktik: ”Ett vanligt problem är att respondenten ger de 

 Verksamhetsförlagd undervisning1

 Musik-estetiskt program på gymnasiet med inriktning instrument/sång.2
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svar som hen tror att intervjuaren förväntar sig.” (sid 64). Det kan vara en svår balans 

mellan att tydligt berätta anledningen till varför intervjun genomförs men samtidigt inte 

ge en för tydlig bild av syftet med studien, då det skulle kunna påverka och färga 

informanternas resonemang. För att få fram ett djup i informantens resonemang kan det 

också vara bra att använda sig av uppföljningsfrågor för att få tydligare nyans i de svar 

informanten ger (Patel & Davidson, 2003). Därför använde jag mig av en intervjuguide 

med frågor och tillhörande underfrågor vilken jag hade framför mig under intervjun (se 

bilaga). Jag valde ut ordningen på frågorna, samt vilka frågor och underfrågor jag 

ställde utifrån vad jag fann relevant i stunden för att hjälpa respondenten att få igång 

sina egna tankar och resonemang. Detta kan också beskrivas som en intervju med en låg 

grad av standardisering vilket är det vanligaste inom kvalitativa intervjuer (Patel & 

Davidson, 2003). Intervjuerna blev mellan 15 och 25 minuter långa. 

4.2.2 Datainsamling 
Jag valde att spela in intervjuerna för att sedan kunna transkribera och analysera datan. 

Det finns för- och nackdelar med att spela in intervjuer. Till fördelarna hör möjligheten 

att kunna lyssna till tonfall och ordval upprepade gånger, samt möjligheten att 

transkribera intervjun för att i efterhand kunna läsa vad som sagts ordagrant. 

Transkriptionen av intervjun gör det lättare att i efterhand kategorisera teman i 

intervjuerna för att kunna se mönster i vad de olika informanterna beskriver. 

Intervjuaren behöver då inte koncentrera sig på att föra anteckningar under själva 

intervjun, vilket gör att fokus kan läggas på att lyssna och hinna tolka de svar 

informanten ger. Till nackdelarna hör att vissa personer inte vill bli inspelade, andra 

känner sig kanske obekväma och hämmade, vilket kan bidra till att informanten inte 

kommer fram till de svar och reflektioner som uppnåtts om personen känt sig bekväm i 

situationen (Trost, 2005). 

4.2.3 Analys 
Intervjuerna har transkriberats och därefter analyserats i textformat. Att göra en 

kvalitativ analys föregås inte av en bestämd struktur utan varje metod ses som unik och 

det är upp till forskaren att avgöra på vilket sätt datainsamlingen ska analyseras (Patel & 

Davidson, 2003). I den här studien har transkriptionerna skrivits ut och bearbetats. Till 
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en början har allt material lästs igenom. I nästa steg kategoriserades datan utifrån 

studiens forskningsfrågor som rör lärande, motivation och självkänsla. Kategorierna 

markerades med överstrykningspenna i olika färger. Efter ett flertal genomläsningar 

blev ett mönster i texten tydligt, och resultatet kunde skrivas fram under rubrikerna: 

Lärande, Motivation samt Självkänsla och stress, följt av en kortare sammanfattning. 

4.2.4 Reliabilitet, validitet och trovärdighet 
En hög grad av reliabilitet innebär att en mätning är fri från slumpinflytelser och har en 

hög grad av tillförlitlighet. I en intervju kan det till exempel handla om att alla frågor är 

likadant ställda, eller att situationen och miljön alltid densamma för samtliga intervjuer. 

Resultatet bör också bli detsamma oavsett vilken tidpunkt mätningen genomförs. I 

kvalitativa intervjuer kan det dock vara en styrka om någonting oförutsett uppkommer 

eller om resultatet utfaller olika för olika tidpunkter, då det kan ses som någonting 

intressant istället för någonting otillförlitligt (Trost, 2005). 

Begreppet validitet syftar på en studies giltighet. I en kvantitativ undersökning 

innebär det att vi studerar rätt företeelse, medan det i en kvalitativ undersökning syftar 

till hela forskningsprocessen, eftersom vi där vill upptäcka och förstå nya företeelser 

(Patel & Davidson, 2003). Trost (2005) ser begreppen reliabilitet och validitet som mer 

användbara inom kvantitativa studier. Kvalitativa studier ska också vara trovärdiga, 

pålitliga och av relevans, men här menar Trost att trovärdighet är ett lämpligare 

begrepp. Detta stärks också av Patel och Davidson (2003) som menar att reliabilitet och 

valididet har en större betydelse i kvantitativa studier. De väljer istället ordet kvalitet 

som benämning på den kvalitativa forskningsprocessens trovärdighet. Det finns dock en 

problematik i att visa på trovärdighet och kvalitet inom kvalitativa intervjuer, då bevis 

för huruvida intervjuaren är trovärdig eller ej inte är lika tydliga som de kan vara i 

exempelvis en kvantitativ enkätundersökning. 

För att uppnå en hög trovärdighet i den kvalitativa intervjun är det viktigt att hålla sig 

objektiv till informanten och inte överföra sina egna åsikter, samt att kunna rapportera  

vilka frågor och följdfrågor som ställdes under intervjun. Det är också av vikt att ha ett 

öppet förhållningssätt till vad informanten säger och ha en medvetenhet om vad som är  

ens egna åsikter och värderingar (Trost, 2005).  
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4.2.5 Etiska överväganden 
Det grundläggande individskyddskravet måste beaktas vid all typ av forskning som rör 

människor. Detta kan kategoriseras till fyra huvudkrav vilka kallas informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att jag 

måste informera de inom studien berörda parter om studiens syfte och att materialet inte 

kommer att användas till annat än studien syfte. Samtyckeskravet innebär att alla 

deltagare har rätt att själva bestämma över sin medverkan och har rätt att närsomhelst 

avbryta sin medverkan, samt att det kräver målsmans godkännande om deltagaren är 

under 15 år. Konfidentialitetskravet innebär till huvudsak att de som deltar i studien inte 

ska vara identifierbara av utomstående personer. Nyttjandekravet innebär att uppgifter 

insamlade om deltagarna endast får användas för forskningens ändamål och ej heller 

nyttjas för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002). 

Jag har muntligt informerat mina deltagare om studiens syfte och fått deras 

godkännande på att jag spelar in intervjuerna, samt informerat dem om att det endast är 

jag som kommer ta del av inspelningarna. De personer jag har intervjuat är samtliga 

över 15 år och informerade om att de kommer vara helt anonyma i min studie. Jag har 

också tydliggjort att deras deltagande och intervjusvar endast kommer att användas för 

studiens syfte och ingenting annat. 
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5. Resultat 
Nedan presenteras en sammanställning av de intervjuer som har genomförts i syfte att få 

svar på studiens forskningsfrågor. Informanterna har fått svara på frågor och resonera 

fritt kring betygets inverkan på lärande, motivation och självkänsla. Utöver det har det 

funnits utrymme för informanterna att delge övriga tankar för att få chans att lyfta fram 

funderingar som intervjuaren eventuellt inte har tänkt på. 

5.1 Lärande 
Intervjuerna börjar med en öppen fråga om vilka tankar och känslor som kommer upp 

när ordet betyg nämns. Elev 1 anser att fokus läggs på att ett visst betyg ska uppnås 

istället för att lära sig något på vägen till resultatet. Hon menar att vetskapen om 

kunskapskraven för de olika betygsstegen bidrar till ett arbetssätt där hon snarare 

producerar resultat än studerar för att lära sig. Hon menar även att det är viktigt och av 

betydelse för utvecklingen att till exempel studera matematik och träna på logiskt 

tänkande, men att det borde genomföras med mindre fokus på betyget. Särskilt i 

estetiska ämnen upplever hon hur det ”känns som man blir avskuren från sina tankar för 

att det ska vara så himla fyrkantigt”. Hon upplever en problematik med att bli betygsatt 

på sitt konstnärliga uttryck, såsom inom musik, vilket gör att hon känner sig begränsad i 

sitt eget tänkande och detta hindrar lärandet. Hon nämner också att undervisningens 

utformning skiljer sig betydligt från lärare till lärare. En del går strikt efter 

kunskapskraven, medan andra har en förmåga att hitta kreativa lösningar som skapar 

intresse utan att gå ifrån ramen för kursens innehåll. Hon nämner även att hon tror att 

många förmågor går förlorade då betygssystemet bedömer alla på samma sätt. 

Elev 2 beskriver att en större arbetsinsats läggs ner i och med vetskapen att arbetet 

kommer bli betygsatt. Samtidigt är hon inte säker på om betyget är den enda 

anledningen till detta, då hon inte har presterat utan att bli betygsatt de senaste åren. 

Hon förklarar vidare:  

Jag tycker det läggs fokus på att man ska lära sig något för stunden för att man ska uppnå 
ett betyg, fast jag kanske egentligen inte lär mig så mycket utan pluggar in det stenhårt 
dagen innan för att få ett högt betyg men sen glömmer jag bort det. 
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Hon tar också upp skillnaden på prestationskrav och egenintresse. Hon anser att betyget 

ökar prestationen i ämnen som inte är av intresse för henne, men när det handlar om 

något hon redan finner intressant föreligger viljan att lära sig oavsett betyget. 

Elev 3 beskriver hur han ser på sin lärandesituation och arbetsinsats i skolan i 

förhållande till betyg. Han svarar att det ”definitivt inte är lärandet som är i fokus”. Han 

finner det intressant med ny kunskap men upplever lärandet som kortsiktigt eftersom 

det är så många ämnen som ska läsas parallellt, särskilt inför prov. 

Elev 4 säger att han anstränger sig mycket för att nå ett högt betyg vilket han 

upplever som positivt. Han arbetar hårt med målet att nå höga resultat, men upplever 

samtidigt att han får kunskap med sig på vägen. En vinst i ansträngningen för ett betyg 

upplevs här av eleven trots att intresset för själva lärandet inte är i fokus. 

Elev 5 anser sig ha varit mer fokuserad på betyg tidigare i sin utbildning än nu. Han 

upplever att kunskapen sitter kvar bättre nu eftersom han känner sig mindre stressad. 

”För gjorde man mer skoluppgifter för att det var en uppgift, sen så satt det kvar i två 

veckor och sen glömde man bort det”. Han nämner också att skolarbetet kräver mer 

egen efterforskning än tidigare vilket kan vara en bidragande faktor till att kunskapen 

fastnar bättre. Han anser inte att betyget distraherar honom från lärande men menar att  

det skapar oro och förtar motivationen när det blir ett måste. 

5.2 Motivation 
Elev 1 berättar att hon tycker mycket om att sjunga men upplever att kunskapskraven 

står i vägen för kreativiteten på sånglektionerna. ”Det blir utformat på ett visst sätt för 

att man ska nå upp till vissa kriterier så det blir inte så kul.” Hon förklarar att en ångest 

kan infinna sig inför lektionen, istället för att ha med sig en lustfylld känsla inför något 

hon tycker om. Det kan göra att hon hoppas på att ha vikarie istället för sin ordinarie 

lärare som kommer att bedöma henne. Hon beskriver skolarbetet som mycket kravfyllt  

vilket sänker motivationen och bidrar till negativa känslor istället för ett lustfyllt 

lärande. Eleven upplever dock ett högt betyg som motivationshöjande eftersom känslan  

av att ”vara bra på ett ämne” ökar hennes intresse. I motsats till detta beskriver eleven 
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att ett sänkt betyg bidrar till en känsla av nederlag och uppgivenhet. Det upplevs som att 

ha tagit ett steg tillbaka, istället för att se till den kunskapen som hon har tillägnat sig.  

Elev 2 menar också att ett högt betyg höjer motivationsnivån. Vetskapen om att hon  

besitter kunskap i ett ämne ökar motivationen och skapar en vilja att fortsätta lära och 

behålla ett högt betyg. Resulterar ett ämne däremot i ett lågt betyg bidrar det till en lägre 

motivationsnivå, särskilt vid de tillfällen då hon har haft intresse och jobbat hårt. Då 

tycker hon att det kan förta glädjen i att lära sig. I de estetiska ämnena däremot känns 

det mindre viktigt vilket betyg som uppnås, då hon gör detta enbart av intresse och lust. 

Eleven resonerar kring att det finns mycket jämförelse mellan elever och hur det 

påverkar motivationen att lära. Hon beskriver att hon ”lätt fastnar i att bli bättre för att 

inte känna sig dålig…det är ju inte så att man blir motiverad egentligen…det handlar 

mer om att passa in än att vilja lära sig.” Lusten till lärande gynnas då inte utan istället  

blir jämförelsen och rädslan för att inte duga den bidragande faktorn till att 

prestationsnivån höjs. 

I enighet med tidigare informanter anser Elev 3 att motivationen ökar om ett bra 

betyg uppnås, dock anser han att det är en kortsiktig motivation som snabbt går över.  

Om han däremot får ett sämre betyg skapas en frustration som leder till att 

självförtroendet reduceras. Lustfyllda lärandesituationer är för denna elev 

musikämnena, då de kommer av eget intresse och därför är lätta att lära. Det minskar 

fokus från betyget då ambitionen att bli bättre är motivationen. Han menar trots detta att 

betyg också har en positiv inverkan, då det ger honom motivation att fortsätta arbeta och 

sträva framåt. Eleven kan minnas att han presterade bättre i en del ämnen när betygen 

kom i åttan, men tror samtidigt att det kan upplevas som en börda om förmågan att 

prestera brister. 

Elev 4 uppger, precis som tidigare informanter, att motivationen höjs vid ett högt 

betyg och att motivationsnivån sjunker vid ett lågt betyg. Han lyfter däremot fram att 

det vid ett lågt betyg ”kan vara sporrande att visa för läraren att den hade fel”, vilket då 

skapar en motivation att prestera bättre vid nästa tillfälle för att motbevisa lärarens 

bedömning.  

Elev 5 resonerar kring sin motivation och minns en situation då han tävlade med en 

klasskamrat om vem som kunde få högst betyg. Tävlingen ledde till bra betyg och han 
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beskriver att tävlingen ökade bådas motivationsnivå. De höga betygen är här resultatet 

av en yttre motivation till skillnad från en inre vilja att införskaffa sig ny kunskap. 

Vidare beskrivs att motivationen som skapas av höga betyg kommer ifrån ett höjt 

självförtroende. Betyget ses alltså här som ett bevis på en hög kunskapsnivå och god 

förmåga till prestation, vilket bidrar till en motivation att vilja fortsätta prestera väl. 

5.3 Självkänsla och stress 
Elev 1 anser att betyg kan ha fördelar men menar att det kan åsamka en del stress hos 

elever. Hon beskriver en kurs där hon uppnådde ett högt betyg ena året vilket, istället för 

att öka tilltron till sig själv, förorsakade en oro över att kanske inte kunna upprätthålla 

det goda betyget. ”Då klankar man ner på sig själv istället för att bli nöjd, och så 

kommer man inte ihåg vad det var man gjorde”. Vilket betyg hon åstadkommer är av 

stor betydelse för henne och hon medger att stressen ökade mycket i åttan när de skulle 

få betyg för första gången. För henne känns det svårt att ha så mycket ansvar som 

betygen innebär och enligt henne är stressen i skolan en stor anledning att många har det 

jobbigt. Elev 1 beskriver även att estetiska ämnen, som till exempel sångimprovisation, 

innebär många uppgifter som går ut på att visa att vissa kunskapskrav har nåtts. Oron 

över att inte kunna nå upp till kunskapskraven leder till att hon tappar tron på sig själv 

och gör det svårare att fokusera på att lära sig just improvisation. 

Elev 2 uttrycker att det ofta blir mycket stress och negativa känslor kring betyget. 

Hon nämner att hon tidigare gick på en skola med stor hets kring betyg vilket bidrog till 

en stress som fortfarande sitter kvar och beskriver det som ”att man hela tiden måste 

uppnå grejer…hela tiden göra mer och vara på topp”. Vad betyget ska användas till när 

gymnasiet är avklarat vet hon inte än, men hon upplever känslan av att prestera som 

viktig och menar att pressen att hela tiden vilja vara på topp är stressande. En tillfällig 

brist i att prestera skulle kunna påverka betyget negativt och kan orsaka att betyget 

sänks trots tidigare goda arbetsinsatser, vilket för henne bidrar till en stor osäkerhet på 

sig själv. Hon beskriver graderingen i betygssystemet som en bidragande faktor till att 

sällan känna sig tillfreds med att ha lärt sig någonting eftersom det alltid går att göra 

mer. Med vetskapen om att ett högre betyg alltid går att uppnå blir det svårt att känna 
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tillfredsställelse med den kunskap en individ faktiskt besitter, vilket sin tur kan leda till 

en förlorad självkänsla och vara en stressfaktor. 

Elev 3 ser vissa positiva aspekter med betyg och beskriver att ”för mitt betyg är det 

nog bra för det sätter en press på mig att jag måste arbeta och fortsätta.” Den negativa 

effekten av kraven han sätter på sig själv är stressen som medföljer vilket yttrar sig i 

sömnstörningar. En faktor som påverkar elevens självkänsla är känslan av att inte ha 

presterat tillräckligt bra som när han, i likhet med Elev 2, vet att ett högre betyg kunde 

ha uppnåtts. 

Elev 4 upplever betyg som sporrande men uttrycker samtidigt en del stressande 

faktorer. Oron över hur betygen ska falla ut bidrar till en känsla av att allt han 

åstadkommer är fel vilket begränsar honom. När den stressen infinner sig kan det vara 

svårt att komma igång med studiearbetet. Vidare lyfter han fram att elever, liksom han 

själv, som satsar på höga betyg ofta förknippar skolarbetet med en ångestfylld känsla, då 

risken för att ett betyg ska sänkas är oroande. Detta på grund av kravet han sätter på sig 

själv att alltid ”ligga på topp.” Tappar eleven då och slutar ”ligga på topp" påverkar det 

slutbetyget negativt och gör att eleven måste bemöda sig ännu mer för att inte halka 

efter vilket upplevs som väldigt stressande. 

Elev 5 uppger att han blir mindre besviken nu än tidigare på sig själv om han inte 

uppnår ett tillfredsställande betyg, vilket minskar stressen inför skolarbetet. Han 

beskriver dock en konflikt inom sig själv, då det känns positivt att stressen inte längre 

infinner sig men negativt att mindre skolarbete blir uträttat. 

5.4 Sammanfattning 
Samtliga elever beskriver att ett högt betyg ökar deras motivation och upplever det som 

ett bevis för uppnådd kunskap. De upplever också en ökad tilltro till sig själva och sina 

prestationsförmågor. Eleverna beskriver samtidigt att de jobbar kortsiktigt för betyget 

snarare än för det egna lärandet. 

De flesta har svårt att minnas hur undervisningen kändes innan de blev betygsatta 

och har svårt att avgöra om betyget gynnar dem eller inte. En av eleverna upplever att 

betyget skapar konkurrens och jämförelse mellan elever. Andra menar att konkurrensen 

inte märks av lika mycket nu men att de har upplevt det tidigare i sin utbildning. 
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Samtliga tar upp läraren som en viktig faktor för hur motiverade de blir. De menar att 

det är viktigt att ha ett bra upplägg på lektionerna med en tydlig och varierad 

undervisning, och lägger stor vikt vid lärarens förmåga att göra undervisningen 

intressant samtidigt som den följer kunskapskraven. 

Fyra av fem elever ger en relativt negativ bild av betyget då de känner sig stressade, 

vilket sänker motivationen. Trots detta menar de att det hjälper dem att prestera. En elev 

menar att den annars kanske inte hade tänkt på framtiden och därmed inte ansträngt sig. 

Flera av dem upplever en uppgivenhet och en känsla av att ha försämrats i ett ämne om 

ett betyg sänks. De tappar då tilltron till sig själva och motivationen att fortsätta lära sig 

går förlorad. En elev menar att betygssystemet är för snävt och leder till att förmågor 

hos många går förlorade när alla ska stöpas i samma form.  
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6. Diskussion och slutsats 
I detta kapitel presenteras överväganden och tankar kring studiens metod, sedan 

diskuteras tidigare forskning tillsammans med det resultat som framkommit av 

intervjuerna. Diskussionen utgår ifrån studiens frågeställningar vilka är följande: 

-Hur beskriver eleverna betygets inverkan på det egna lärandet? 

-Hur upplever eleverna att betyg påverkar deras motivation och självkänsla? 

-På vilket sätt påverkas elevernas motivation av ett högt respektive lågt betyg? 

6.1 Metoddiskussion 
Studien involverar fem informanter vilket utgör en begränsning, då det är troligt att ett 

annat resultat hade kunnat falla ut om andra personer hade deltagit i intervjuerna. Något 

som blev tydligt i resultatet är skillnaden på hur utförliga svar informanterna gav. 

Eftersom jag har valt att använda mig av intervjuer med en låg grad av standardisering 

är informanternas egna reflektioner av stor betydelse, vilket bidrar till att omfattningen 

av svaren skiljer sig åt. Elev 1 och 2 gav generellt längre och utförligare reflektioner än 

elev 3, 4 och 5, vilket bidrar till att deras svar utgör en större del av resultatet. Om jag 

hade valt andra informanter till min studie eller intervjuat dem i en annan ordning hade 

resultatet kunnat falla ut annorlunda. Samtliga informanter hade höga krav på sig själva 

och var måna om sina studier vilket leder till ett visst resultat. Hade valet av skola varit 

annorlunda hade det kunnat påverka urvalet av informanter och därmed även resultatet. 

Jag upplevde att de flesta informanterna gav ett eftertänkt, ärligt och utförligt 

resonemang. Om intervjuerna hade genomförts idag så hade frågorna varit liknande, 

dock mer noggrant formulerade då varje genomförd intervju gav ny lärdom och idéer 

till nya frågor. Jag har kommit fram till vissa slutsatser utifrån denna studiens resultat 

och är medveten om att det inte går att generalisera dessa. 

6.2 Litteratur- och resultatdiskussion 
Studiens resultat visar att elever har lättare för att lära sig om de känner att de besitter 

kunskap och om det finns ett tidigare intresse för någonting. Flera av eleverna uttrycker 

att motivationen ökar om ”man vet att man kan” och menar att ett högt betyg visar detta. 
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En elev uttrycker att ”om jag vet att jag kan så jobbar jag mycket för att få det”. Detta 

går i linje med vad Hattie och Yates (2014) tar upp där de beskriver hur vi inte 

motiveras att lära oss om saker som vi inte vet mycket om, och menar att tidigare 

kunskaper ger oss ett incitament att skaffa oss ännu mer kunskaper. Ett intresse och en 

tro på sig själv behöver alltså vara förankrade för att vi ska vilja ta till oss mer kunskap. 

Denna grund kan vidare kopplas till självkänslan och den integritet som Juul och Jensen 

(2003) tar upp i sitt exempel med flickan som går med sin pappa i skogen. Hon hinner 

inte få en chans att skapa ett eget intresse då hon blir överöst av information innan 

hennes inre motivation hinner ta plats. Utifrån detta resonemang finns det anledning att 

mena att undervisningen borde lägga större vikt vid att lyfta fram elevens eget intresse 

och individens inre motivation. I motsats till detta är upplevelsen från min egen och 

andras skolgång att ett ämne eller en kurs ofta startar med kunskapskrav och kriterier 

som visar vilka mål som ska uppnås för att få ett visst betyg när kursen är avslutad. 

Betyget är exempel på en summativ bedömning (Wiliam, 2013), vilket enligt 

Gärdenfors (15 april, 2010) kan bidra till en yttre motivation. Klapp (2015) menar att 

detta kan skada den inre motivationen och bidra till ytliga lärandestrategier. Enligt 

eleverna i studien kan betygen också bli en stressfaktor som påverkar självkänslan. ”Det 

blir mycket press och negativa känslor kring det” beskriver en av eleverna och uttrycker 

en stress av att vilja upprätthålla goda betyg. Upplevs betyget som en stressfaktor kan 

det bidra till att betyget uppfattas som ett hot istället för att det ses som en utmaning 

(Cassidy, 2003).

Samtliga elever i studien nämner läraren som viktig faktor för att skapa en intressant 

undervisning, vilket visar att lärares undervisningsmetoder kan ha stor betydelse för 

elevers motivation och lärande. Delar av resultatet visar att elever upplever att lärarnas 

kreativitet blir kvävd av kraven på att följa kursplaner och samla underlag för vilket 

betyg som ska sättas. Detta kan då göra att undervisningen blir snävare. En elev 

uttrycker till exempel: ”Det blir utformat på ett visst sätt för att man ska nå upp till vissa 

kriterier så det blir inte så kul.” Här är det inte betyget direkt som påverkar elevens 

motivation utan effekten av hur undervisningen blir utformad för att läraren måste följa 

bedömningskriterierna, vilket i sin tur påverkar eleven. 
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Genom studien går det att tyda hur den behavioristiska synen hänger kvar trots att 

både den forskning jag tagit del av och styrdokumenten vilar mer på en sociokulturell 

och kognitiv syn. Det talas och skrivs mycket om vikten av formativ bedömning, direkt 

feedback och coachande förhållningssätt, men i slutändan handlar det ändå om att göra 

en summativ bedömning, nämligen betyget. En orsak till att den behavioristiska synen 

fortfarande till viss del tillämpas kan vara svårigheten för läraren att kunna bevisa att ett 

rättvist betyg blivit satt. En behavioristiskt syn på lärande gör det lättare att tydligt se 

vad eleven faktiskt har/inte har för kunskaper. Effekten av detta skulle kunna bli att den 

formativa bedömningen inte hamnar i fokus. Detta stärks av Imsen (2006): ”Kanske är 

det behaviorismens tydliga och klart avgränsade ståndpunkter och tron på objektivitet 

och ”bevis” som appellerar till lärare” (s. 45). Läraren måste alltså lägga mycket energi 

på att kunna rättfärdiga och bevisa sitt beslut om vilket betyg som ges, vilket kan hamna 

i större fokus än själva lärandet. 

Inom de fyra kunskapsformerna, även kallade de fyra F:en: Fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet, behöver förståelse och fakta vara förbundna med varandra 

för att kunskapen ska kunna användas (Läroplanskommitten, 1992). Den kognitiva 

synen på lärande menar, i likhet med de fyra F:en, att kunskap inte bara handlar om en 

mängd producerad fakta utan är processer som försiggår på olika plan. Även Vygotskijs 

sociokulturella teorier kan kopplas till detta, då han menar att lärandet sker mellan 

människor och inte enbart i den enskilda individens huvud. Vidare kommer de inre 

processer som försiggår i huvudet från de yttre interaktioner vi har med omvärlden 

(Strandberg, 2006). Detta ligger i linje med att elever ofta beskriver läraren som en 

viktig roll i sitt lärande. Jag kan se en problematik kring att försöka spegla olika 

lärandeprocesser och kunskapsformer genom enbart summativa bedömningar. 

I läroplanen står det att skolan ska främja en positiv inställning till lärande och att de 

fyra kunskapsformerna ska samspela med varann så att den ena eller andra formen inte 

ensidigt betonas (Skolverket, 2011). Utifrån resultatet finns det här anledning att 

ifrågasätta hur mycket av förståelse, färdighet och förtrogenhet det läggs vikt vid. Kan 

det vara så att skolan idag fokuserar för ensidigt på faktakunskaperna? 

Eleverna nämner i intervjuerna att det läggs mycket fokus på att lära sig något för 

stunden för att nå upp till ett visst betyg, vilket enligt forskning har effekten att 
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kunskapen inte integreras och därmed förblir ytlig (Harlen & Deakin Crick, 2002; 

Gärdenfors, 2010; Klapp, 2015). Detta kan även kopplas till forskning som tyder på att 

för stort fokus ligger vid att återge en mängd fakta istället för att skapa motivation och 

förståelse (Gärdenfors, 2010), vilket är ett tecken på att formen faktakunskaper är 

ensidigt betonad. En elev nämner att undervisningen ” blir utformad på ett visst sätt för 

att man ska nå upp till vissa kriterier…” Vidare säger en annan elev att hon ”pluggar in 

det stenhårt dagen innan men sen glömmer jag bort det.” Uttrycket ”plugga in” tyder här 

på att eleven lär in en viss mängd fakta för att komma ihåg det till nästa dag, snarare än 

att försöka skapa förståelse för någonting. Att anstränga sig för ett högt betyg behöver 

inte betyda att eleven saknar inlärningsvinster, men utifrån den här studien går det inte 

att utesluta att det påverkar elever att sträva efter ett högt betyg snarare än för lärande. 

Det kan också bidra till att eleverna utvecklar ytliga lärandestrategier istället för ett 

livslångt lärande som enligt skollagen (2010:800) ska främjas. ”Det blir mer att jag ska 

göra det men inte lära mig det” säger en av eleverna. 

Av resultatet framgår att vissa elever upplever ett lågt betyg som orsak till att 

motivationen går förlorad och även som en bidragande faktor till en lägre självkänsla. 

En elev uttrycker att hon vid ett dåligt betyg ”klankar ner på sig själv” istället för att 

känna sig nöjd, och menar att hon då har svårare för att komma ihåg det hon lärt sig. En 

annan beskriver hur hon drabbades av en ”uppgiven känsla” då hon ansträngt sig 

mycket för ett högt betyg men trots det fick ett lågt betyg. Vikten av en bibehållen 

självkänsla för att hitta motivation och klara av åtaganden stärks av den studie som 

Grandey och Cropanzano (1999) genomförde. Den studien visade att sjuksköterskor 

med en bra självkänsla hade bättre förmåga att prestera, särskilt under stress.

Utifrån resultatet av studien har ett lågt betyg sällan en positiv inverkan på elevers 

motivation och lärande. Ett högt betyg kan däremot ha en positiv effekt på elevers 

motivation, men det skulle då kunna handla om en yttre motivation som enligt forskning 

kan skada den inre motivationen (Klapp, 2015, Gärdensfors, 2010). 

Trots detta menar vissa elever att betyget är bra för dem då det får dem att anstränga 

sig mer, vilket inte går i linje med deras övriga tankar kring att vilja lära av eget 

intresse. En frågeställning som kommer upp är i vilken utsträckning eleverna vet vad 

som egentligen motiverar dem. Är det betyget i sig, eller den ökade tilltron till sig 
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själva? Eller kan det vara när förståelsen för kunskapen infinner sig som motivationen 

ökar? 

Studien visar att ett ökat fokus på förståelse för vad man lär sig ökar möjligheten för 

både låg och högpresterande elever att hitta sin inre motivation, medan betyg som 

motivationshöjare främst gynnar de redan högpresterande eleverna, men då i form av 

yttre motivation. 

En av mina frågeställningar i studien är huruvida betyget påverkar självkänslan. När 

jag i intervjuerna sökte ta reda på hur eleverna uppfattar att betyget påverkar 

självkänslan visade det sig inte vara lätt att få fram resonerande tankar kring just det 

begreppet. Det kan vara så att ämnet är för komplext och att eleverna själva inte har 

funderat tillräckligt kring vad självkänsla betyder för dem. Jag anser trots detta att 

frågeställningen är av relevans för resultatet och kopplar frågeställningen till en del av 

svaren och tankarna som eleverna gav, trots att begreppet i sig inte stod i fokus eller 

nämns i ord av eleverna. De flesta elever kopplar ihop stress över betyget med höga 

krav på sig själva, vilket får dem att tappa tron på sin förmåga och påverkar deras 

självkänsla. Till exempel beskriver elever hur de ”klankar ner” på sig själva eller 

”känner sig dåliga” om de får ett sämre resultat än de hoppats på. Det kan kopplas till 

hur Juul och Jensen (2003) beskriver självkänsla som en inre drivkraft där det handlar 

om hur vi uppfattar oss själva i förhållande till krav och förväntningar. Vidare nämner 

en av eleverna att det känns ”som man blir avskuren från sina tankar och kan bli väldigt 

handikappad i sitt eget tänkande.” Det hör samman med det Juul och Jensen (2003) tar 

upp om hur den personliga integriteten och självkänslan är grund för reflektion och det 

egna utforskandet och därmed viktigt för det egna lärandet. Integriteten kan uppfattas 

som störd av yttre faktorer, som till exempel när undervisningen blir utformad för att nå 

upp till vissa betygskriterier innan eleverna hinner finna sin egen motivation. 

Studien visar att eleverna har en stark tilltro till betyget trots att de inte ofta ger en i 

övrigt positiv bild av det. Eleverna uttrycker att betyget visar huruvida de kan någonting 

eller inte och menar att det visar var de står kunskapsmässigt. Det påverkar även elever i 

stor utsträckning hur de känner inför ämnet, vilken motivation som finns och hur 

mycket elever känner att de vill anstränga sig för att lära sig mer. Den här studien visar 
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på att betyget har effekt på elevers tilltro till sig själva och därmed en effekt på  

självkänslan. 

6.3 Vidare Forskning 
Under arbetets gång har intresse väckts för ytterligare frågeställningar som den här 

studien inte behandlar. 

En av frågorna som har dykt upp är om tillräcklig information når lärare om hur 

summativ bedömning ska användas för att inte ha negativa konsekvenser på elevernas 

lärande, motivation och självkänsla. I vilken utsträckning är lärare medvetna om de 

konsekvenser användning av betygssystemet kan ha? 

Studien visar att en bra självkänsla är en nödvändig grund för lärande och även att 

betyg har effekt på elevers självkänsla. Med detta som bakgrund hade det varit 

intressant att ta reda på hur skolan arbetar för att ge elever en bra självkänsla. Det hade 

även varit intressant att undersöka om det finns någon koppling mellan hög eller låg 

självkänsla och det betyg som uppnås. I resultatet synliggörs att lärare tvingas utforma 

undervisningen på ett visst sätt för att vissa mål ska uppnås, för att i sin tur få en grund 

att sätta betyg på. En frågeställning kan vara hur mycket tid och energi lärare lägger på 

att förmedla kunskapskrav till elever, i jämförelse med hur mycket tid de lägger på att 

skapa ett genuint intresse hos elever. 
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Bilaga 
Frågor till intervjun: 

Årskurs?
Klass?
Instrument?

Vilka tankar har du kring betyg och bedömning?
-Vad kommer det upp för känslor när du hör det?

Är det viktigt för dig vilket betyg du får?

Tänker du mycket på vilket betyg du kommer att få i de olika kurserna?
-Känns det roligt att jobba sig mot ett betyg eller känner du dig stressad av tankar kring 
betyget?
-Hur påverkas du av den lusten/stressen? 
-Hur påverkas skolarbetet av lusten/stressen?

Tycker du att betyg gör att du jobbar bättre i skolan?
-På vilket sätt?

Tycker du att du lär dig mer på det sättet du jobbar mot ett betyg?
På vilket sätt?

Blir du sporrad av att jobba dig upp till ett bättre betyg?
-Är det betyget som du vill åt eller att lära dig mer?

Ökar din motivation om du får ett högt betyg?
Ökar din motivation om du får ett lågt betyg?

-Tänker du mycket på hur/vad det du lär dig påvekar betyget?

-stör eller gynnar betyget dig i ditt sätt att lära?

-Minns du skillnaden på innan du fick betyg och nu?

Blir du mer rädd för att säga fel, fråga dumma frågor?

olika i musik/ teoretiska ämnen?

Märker du av att din lärare bedömer dig?
-Kan du beskriva vilka känslor och tankar det väcker hos dig? sporrande, blir nervös,

Känner du att du genom betyget får feedback av läraren på din utveckling? 

Känner du att blir rättvist bedömd i dina betyg?
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-Vilka ämnen är viktigaste för dig att få bra betyg i?

Känner du att det skapas någon konkurrens mellan elever kring betyget?
Pratar ni mycket om vilket betyg ni får?

inverkan på självkänsla/självförstroende

Kan du beskriva något som gör att du känner motivation till att lära dig något?

Beskriv en situation där du känner att du på ett roligt sätt lär dig någonting.

Övriga tankar

-Positiv/negativ till betyg?
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