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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elevers förståelse av kursplaner påverkar deras 
förmåga att hantera studieutmaningar i skolan. Med anledning av att en ny läroplan nyligen 
implementerats är vi intresserade av hur införandet hittills har påverkat eleverna. Studien är 
baserad på sex intervjuer med gymnasieelever.  Studien är kvalitativ där respondenternas inre 
tankar och upplevelser om relationen mellan kursplaner och studier utgör studieobjektet. 

Uppsatsen har sina teoretiska utgångspunkter i den sociologiska teorin KASAM, vilket står 
för känsla av sammanhang. KASAM består av de tre komponenterna begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet som kan beskrivas som förmågor en individ kan inneha. Hur 
starka dessa förmågor är hos individen avgör hur bra denne kan hantera omständigheter. 
KASAM utgör även studiens analysverktyg där vi skapat kategorier utifrån indikatorer som 
bygger på de tre komponenterna. Det är alltså genom att undersöka respondenternas KASAM 
som vi uppfyller studiens syfte.  

Resultat från studien visar att eleverna tenderar att ha låg begriplighet gällande mål och 
kriterier i kursplaner samt hur kursplaner används i praktiken. Framförallt är det språket i 
dokumenten som gör att eleverna har svårt att förstå och ta till sig innehållet. Den låga 
begripligheten hos eleverna påverkar elevernas hanterbarhet, mest utmärkande då de inte kan 
använda kursplanerna som en resurs i sina studier. Vidare visar resultaten att de flesta 
eleverna känner någon form av meningsfullhet med att gå i skolan, att skolan är viktig för 
framtiden där betyg och/eller kunskaper ses som viktigt. Det är endast en elev i vår studie som 
har höga värden på samtliga komponenter där den höga begripligheten gällande mål och 
kriterier i kursplaner tillsammans med en hög meningsfullhet gör att denne hanterar 
utmaningar och omständigheter avsevärt bättre än resterande respondenter. Eleven är även 
den enda som aktivt använder kursplaner i sina studier och ser dokumenten som en resurs. 
Avslutningsvis visar våra resultat att elever med hög KASAM hanterar studieutmaningar 
bättre än elever med låg KASAM.  

 
Nyckelord: Kursplaner, Elevers upplevelse, Gymnasielever, KASAM, Intervjuer
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1. Inledning  

Under i stort sett hela vår utbildning har det lyfts fram kritik och problematik gentemot 
implementeringen av den förra läroplanen, Lpo 94. Bristfällig fortbildning för lärare, 
inkonsekvent betygssättning och elever som fått sina betyg omprövade på grund av detta, var 
några av problemen som uppstod vid den förra implementeringen. Vår allmänna uppfattning 
var att aktörer i skolan ansåg att Lpo 94 inte fungerade som den skulle, framförallt ansågs det 
lämnas för mycket tolkningsutrymme till enskilda lärare vilket resulterade i brist på rättvis 
och likvärdig bedömning. Så det var entusiasm och glädje som väcktes när det började talas 
om nya läroplaner, där framförallt en ny betygsskala med fler steg efterlängtades.  

När den nya läroplanen Lgr 11 sattes bruk återupprepades samma gamla visa ännu en gång 
där framförallt lärare och lärarfack klagade på bristande utbildning om de nya läroplanerna. 
Vissa lärare vi träffat under praktiktillfällen vittnar om att de endast haft en halvdags 
utbildning om hur läroplanerna ska användas. Lägg därtill att vi, som för tillfället läser 
examensterminen och ska börja jobba efter nuvarande läroplaner, inte erbjudits någon som 
helst utbildning om ämnet i fråga. Eftersom vi själva liksom många lärare i landet känner oro 
över bristande kunskap om styrdokumenten, kan vi bara gissa hur elever upplever situationen.  

Det var med dessa tankar som ledde oss in på ämnet där vi ville undersöka elevers 
uppfattningar om kursplaner och betygskriterier och hur deras studier påverkas av detta skifte. 
Genom att undersöka hur elevers relationer till kursplaner, betyg och bedömning ser ut idag, 
vill vi lära oss hur vi i vår framtida yrkesutövning kan förmedla innehållet i styrdokumentet 
för att på ett bättre sätt göra det begripligt vilket vi tror kommer hjälpa eleverna till bättre 
studieresultat.  
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2. Bakgrund 

Vid höstterminens start 2011 introducerades nya läroplaner i Sveriges grund- och 
gymnasieskolor. De nya läroplanerna benämns Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) och Gymnasieskolan 2011 (Gy 11). I skrivandets stund, 
våren 2013, används Lgr 11 i samtliga grundskolor medan Gy 11 fortfarande inte helt 
implementerats i samtliga årskurser på gymnasieskolan. Årskurs tre på gymnasiet använder 
fram till vårterminens slut 2013 den gamla läroplanen för frivilliga skolformerna (Lpf 94). 
Från och med höstterminen 2013 kommer alltså även Gy 11 att vara fullt implementerad. 

Historiskt sett har implementeringar av nya läroplaner föranletts av omfattande 
diskussioner i både forskarvärlden och samhällslivet huruvida en ny läroplan kommer att 
hjälpa eller stjälpa skolan. Införandet av Lpo 94 (Läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet) och Lpf 94 i mitten av 1990-talet var inget undantag. Övergången till Lpo 94 
och Lpf 94 från föregångarna Lgy 70 (Läroplanen för gymnasieutbildningen) och Lgr 80 
(Läroplanen för grundskolan) innebar på många sätt en större omvälvning för den svenska 
skolan än övergången till de aktuella läroplanerna Lgr 11 och Gy 11 (Selghed, 2011). Dels 
föranleddes införandet av Lpo 94 av en decentralisering av skolan, men övergången till Lpo 
94 innebar även att man gick från en regelstyrd skola till mål- och resultatstyrning och från ett 
normrelaterat betygssystem till mål- och kunskapsrelaterat betygssystem (Selghed, 2011:12-
15). Man kan säga att den regelstyrda skolan följde en syn på att alla möjliga händelser som 
kunde uppstå i skolan kunde förutses och beskrivas. Det krävdes alltså att lärarna både skulle 
behärska och följa ett omfattande regelverk som ansågs kunna förutse allt som kunde hända i 
samband med undervisning. Regelstyrningen följde alltså devisen att: om reglerna följs, nås 
målen. Regelstyrningen kom under 1980-talet att utsättas för alltmer kritik mot att styrningen 
inte motsvarade den flexibilitet som samhället i övrigt innehade. Bengt Selghed (2011:17), 
lektor i pedagogik på Kristiansstad högskola menar att skolans och läroplanernas utveckling 
mot mål- och resultatstyrning i kombination med decentraliseringen var ett svar på nya 
utmaningar som en allt snabbare samhällsutveckling ställde på skolan.  

Mål- och resultatstyrningen innebar alltså en ansvarsförskjutning från central till lokal 
nivå. Istället för att styrdokumenten skulle beskriva hur undervisningen skulle gå till, valde 
man, i Lpo 94 och Lpf 94, att styra skolan genom att sätta upp mål beskrivna i öppna 
generella termer. Det blev därmed upp till individuella lärare och den enskilda skolan på lokal 
nivå att själva utforma undervisningen för att uppnå de satta målen.  

Lpo 94 och Lpf 94 innefattade även ett helt nytt betygssystem, som Selghed (2011) 
benämner mål- och kunskapsrelaterat betygsystem, vilket ersatte det som kallades för 
normrelaterat betygssystemet. Det normrelaterade betygssystemet innebar i grunden att 
läraren skulle rangordna elevernas prestationer i relation till varandra. Eftersom det inte fanns 
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formulerade kunskapskrav för de olika betygsstegen kunde betygen alltså inte avspegla 
elevernas faktiska kunskapsnivå, utan bara kunskapsnivån i förhållande till andra elever i 
klassen. Betygssystemet ledde till kritik av lärarnas metoder att verkställa betygen. 
Exempelvis rapporterades det om lärare som motiverade sin betygssättning genom att påstå 
att” 5:orna var slut”. Selghed poängterar svagheterna med det normrelaterade betygsystemet 
när han menar att man hade kunnat skära ner undervisningen i samtliga ämnen, utan att detta 
hade påverkat betygsresultatet (Selghed, 2011:20-24, framkommer även hos Tholin, 2006).  

Övergången till mål- och resultatstyrning kom i kombination med decentraliseringen och 
det nya betygssystemet att innebära enorma förändringar för skolans personal och nya 
problem. Kritiken mot Lpo 94 och det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet började 
dock inte komma fram förrän i början av 2000-talet. Startskottet för kritiken kom i och med 
Skolverkets (2000) kvalitetsgranskning som kom att slå ner på skolornas sätt att arbeta med 
läroplanerna på en rad punkter. Bland annat kritiserades skolorna och lärarna för alltför lite 
samverkan i samband med utarbetning av lokala kursplaner och betygssättning, framförallt 
mellan lärare men även mellan skolor inom kommunen. I intervjuer med lärare framkom det 
att betygskriterierna upplevdes som luddiga och svåra att ta till sig. Den kompetensutveckling 
och de studiedagar om betygssystemet som var vanliga i början av implementeringen hade 
blivit betydligt färre eller helt upphört. Detta resulterade enligt Skolverket i att det ofta 
saknades samsyn om vilka krav som ska ställas för de olika betygssystemen. Lärare, elever 
och föräldrar uttryckte irritation över att betygsstegen var för få och att betyget godkänd 
ansågs vara för brett vilket många gånger upplevdes som orättvist och då minskade 
motivationen att sträva efter ett högre betyg (Skolverket, 2000:145, 166,173-175). 

Kort efter Skolverkets granskning började även forskningsstudier inom ämnet att 
publiceras, vilka kom att bekräfta Skolverkets resultat. Likvärdighet och rättvisa är själva 
fundamentet för betygsättning där betygens främsta syfte är att skapa ett underlag där 
individer kan jämföras på rättvisa grunder för att sedan fungera som ett urvalsinstrument. Det 
dåvarande betygssystemets uppbyggnad visade sig vara problematisk för att uppfylla ett 
sådant syfte (Selghed, 2011:24-25).  

När regeringens proposition för en ny läroplan och en ny betygsskala presenterades 2008, 
var syftet att den skulle rätta till de brister som framkommit i den gamla betygsskalan från 
1994, det vill säga att öka precisionen, rättvisan och likvärdigheten i betygssättningen.  

Enligt regeringens mening innebär dessa förändringar att skolan får ett tydligare och mer 
lättillgängligt mål- och uppföljningssystem som ger bättre förutsättningar för en ökad nationell 
likvärdighet. Genom	   att	   det	   finns	   fler	   betygssteg	   mellan	   högsta	   och	   lägsta	   betyg	   för	  
godkända	  resultat,	  bör	  fler	  elever	  kunna	  nå	  närmast	  högre	  betygssteg	  än	  vad	  som	  är	  fallet	  
med	  nuvarande	  betygsskala	  	   	   	   	  

(Regeringen 2008a:7) 

[…]den nya betygsskalan kommer att uppmuntra elever att anstränga sig extra eftersom fler 
elever har möjlighet att nå närmast högsta betygssteg  

(Regeringen 2008b:8) 
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Regeringen menade att fler betygssteg skapar möjlighet till ökad tydlighet i exempelvis 
information till elever och deras vårdnadshavare eftersom elevernas kunskapsutveckling på ett 
mer detaljerat vis kan synliggöras. Den nuvarande betygskalan med fem godkända steg, A-E, 
i jämförelse med det tidigare betygssystemet med tre godkända steg, ska enligt regeringen ge 
lärarna möjlighet till ökad precision i bedömningen av elevernas kunskapsnivåer (Regeringen 
2008a:6). Det viktigt att här poängtera att den nuvarande betygsskalan inte är ett nytt 
betygssystem då den bygger på samma grundidé som den tidigare tregradiga betygsskalan, då 
bägge betygsskalor är mål- kunskapsrelaterade.  

Debatten om betyg och betygsättning följer ett tydligt mönster, varje år i slutet av 
vårterminerna fylls debattsidorna i dagstidningarna med exempel där skolor och lärare anses 
ha misslyckats med betygsättningen: ”Betygen fortfarande orättvisa” (DN, 2013-04-04), 
”Elever riskerar fel betyg efter regeringsslarv” (GP, 2012-05-12), ”Elever förlorar på felaktig 
betygssättning” (Skolvärlden.se, 2012-12-11). Det är tydligt att betyg och skola är något som 
engagerar och berör många människor i samhällsdebatten. Den kritik som hittills kommit 
fram i media mot den nya betygsskalan rör i första hand inte själva skalan utan hur 
implementeringen genomförts. Utbildningsdepartementet har kritiserats för att ha haft alltför 
bråttom med reformen vilket resulterat i liknande farhågor som präglade 1994 års reformer, 
nämligen att lärarna inte fått den fortbildning som behövts för att säkerställa rättvis och lika 
bedömning över hela landet (DN, 2012-06-05). Forskarvärlden verkar än så länge ligga i 
startgroparna med studier och utredningar om hur den nya betygskalan implementerats och 
påverkat skolan. Det som dock hunnit komma fram i vetenskapliga artiklar bygger i stor 
utsträckning på äldre studier och är främst av teoretisk karaktär. Selghed (2010) argumenterar 
för att betygsproblemen i grunden inte har handlat om antalet betygssteg i skalan utan om att 
man i första hand måste bestämma vad samhället, staten och skolan vill uppnå med 
betygsystemet. Om man exempelvis ser betygens syfte som ett underlag för urvalsprocess för 
vidare studier menar Selghed att det gamla normrelaterade betygssystemet, med sina flera 
betygsteg och rangordningsprincip, är att föredra. Om man däremot anser att urvalsfunktionen 
är av sekundärt intresse samt anser att betygens viktigaste funktion är att säkerställa elevers 
kunskapsnivå är nuvarande mål- och kriterierelaterade betygssystem att föredra, men då man 
egentligen bara behöver några få välkonstruerade betygssteg. Selghed (2007) är noga med att 
poängtera att införande av fler betygssteg i kombination med att betygsstegen inte är 
mättekniskt uppbyggda, utan språkligt, leder till att betygstegen blir otydligare och att det i 
slutändan blir svårare att sätta korrekta betyg. Språkligt utformade betygsteg leder till krav på 
subjektiva tolkningar vilket lätt kan resultera i orättvisa och icke likvärda betyg och ju fler 
betygsteg systemet innefattar, desto fler tolkningar behöver läraren göra vid varje 
betygstillfälle.  

Det är tydligt att det i såväl samhällsdebatter som i vetenskapliga debatter framkommer en 
hel del betygsrelaterade problem som alla grundar sig i att det finns en otydlighet i 
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betygssystemets utformning. Det mesta som framkommer i debatten utgår från skolans och 
lärarnas perspektiv och hur detta i slutändan påverkar rättvisa och likvärda bedömningar av 
elevernas prestationer, vilket i nästa led kan komma att påverka elevernas framtid. Hur 
påverkas eleverna av diskussionerna kring betygsdebatten? Hur påverkas elevernas 
motivation att anstränga sig i sina studier när det talas om att betygssystemet är fel och 
betygen är orättvisa? Var är debatten om hur eleverna upplever och förstår den nya 
betygskalan? De som, de facto, ska bli bedömda och vars framtid står på spel beroende på hur 
deras lärare tolkar kursplaner och betygsunderlag.  

I läroplanerna står det tydligt beskrivet att skolans mål är att alla elever bland annat ska 
kunna ta ansvar för sitt eget lärande och sina studieresultat, samt kunna ”bedöma sina 
studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven för utbildningen” (Lgy	  11:14). 
För att eleverna ska kunna ansvara över sin egen utbildning behöver de kunskap och 
förståelse för hur kursplaner, bedömning och betygsättning fungerar. Det är viktigt att 
poängtera att detta inte är ett mål som ska uppnås vid avslutade studier, utan någonting som 
elever ska ha insikt i redan från början. Vidare kan man utläsa i läroplanen att skolan ska se 
till att elever ”utvecklar sin själkännedom och förmåga till studieplanering” och ”stärker sin 
tilltro till den egna förmågan att själv […] ta initiativ, ansvar och påverka sina villkor” (Lgy	  
11:13,12). För att uppnå detta krävs det att eleverna är lika insatta i styrdokumenten som 
lärarna är och om man ska tro på det som skrivs på debattsidorna, verkar inte ens lärare fullt 
ut förstå hur styrdokumenten ska tolkas. För att elever ska ha möjlighet att utöva inflytande i 
utbildningen och kunna ta ansvar för sina studieresultat krävs det att skolan tydligt klargör 
utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, samt vilka rättigheter och skyldigheter som 
eleverna har. Lägg därtill att elevernas, enligt läroplanen, även ska hållas informerade i frågor 
som rör dem (Lgy	  11:6,13). 	  

Det som vi velat undersöka med den här uppsatsen är hur nivån av förståelse av kursplaner, 
betyg och bedömning påverkar elevers studieliv. Vi vill poängtera att den här uppsatsens 
resultat är präglad av den tid den är skriven, alltså våren 2013. Implementeringen av de nya 
läroplanerna och den nya betygsskalan har ännu inte helt avslutats och hunnits sätta sig i 
väggarna ute i landets skolor. Men, det är också det som gör uppsatsen intressant då den vill 
åskådliggöra dels hur implementering hittills har lyckats eller misslyckats men även hur 
eleverna indirekt påverkas av skiftet.  

Vi vill med den här studien undersöka hur gymnasielever påverkats av de nya kursplanerna 
och den nya betygsskalan. Ett bakomliggande syfte är att vi velat undersöka huruvida 
implementeringen lyckats att skapa förståelse för de nya styrdokumenten hos eleverna för att 
bidra till att skapa en ordnad och strukturerad tillvaro i skolan.   
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3. Litteraturöversikt  

I det här kapitlet behandlas de forskningsområden som angränsar till aktuell studies 
frågeställningar. Tidigare forskning där elevers uppfattningar och upplevelser av bedömning 
och betyg samt elevers relation till stress aktualiseras således i detta avsnitt. Efter kapitlet 3.1 
Forskningsöversikt presenteras även undersökningens teoretiska perspektiv, KASAM, vilket 
står för känsla av sammanhang. Kapitlet avslutas med en sammanfattande del där den tidigare 
forskningens resultat kopplas till det teoretiska perspektivet.   

3.1 Forskningsöversikt 

Forskningsöversikten har tematiserats utifrån tidigare forskning där elevers uppfattningar om 
bedömning, stress och betyg som motivationskomponent fått egna avsnitt.    

3.1.1 Elevers uppfattningar/upplevelser av bedömning i skolan 

Maj Törnvall vid institutionen för pedagogik vid Malmö högskola bedrev ett forskningsarbete 
där hon undersökte lärares och elevers uppfattningar och upplevelser av bedömning i 
grundskolan (Törnvall, 2001). Törnvall har som syfte med studien att visa båda parters 
uppfattningar och upplevelser angående bedömning. Metoderna som används i studien är dels 
enkäter som lärare besvarat och intervjuer med totalt 45 elever i åldrarna 7-16 år.  

Resultaten från Törnvalls intervjuer med elever visar att deras uppfattningar om orsaken 
till varför man bedöms i skolan är tvådelad. Dels menar eleverna att bedömning sker för att 
kunskap ska kontrolleras och dels på grund av att läraren vill veta vad eleven lärt sig för att 
eleven själv ska få vetskap om sitt kunnande. Högstadieeleverna anser att bedömning i skolan 
främst sker via prov. Läxförhör och andra prestationer i skolan går således inte att likställa 
med prov, även om deras uppfattning är att det kan bidra till bedömningen. Att just prov är det 
som primärt ligger som grund för bedömning är inte nödvändigtvist något dåligt, är ett 
resonemang som tydligt framkommer i Törnvalls intervjuer. Eleverna medger visserligen att 
själva provprocessen, före, under och efter ett prov, laddas med oro och ängslan. Vidare 
påverkar provresultatet självkänslan då man inte vill skämmas för ett dåligt betyg, framförallt 
inför sina kamrater. Dock menar det flesta att prov som bedömningsform är bra då det är en 
rättvis måttstock. Törnvall menar att det är anmärkningsvärt att informanterna överlag är 
positivt inställda till prov som bedömningsform, framförallt då det även i deras svar tydligt 
framkommer att nervositet under provet bidrar till att de kunskaper elever ansåg sig ha ofta 
inte kommer fram under provtillfället. Slutsatsen Törnvall drar om varför eleverna är positivt 
inställda till bedömning överlag och specifikt till traditionella prov är att de vill visa upp sin 
förmåga. Elever vill enligt Törnvall ha kontroll över sin inlärningsprocess för att på så vis 
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kunna gå vidare mot sina mål. Det tydligaste målet är då att få så bra betyg som möjligt för att 
antingen studera vidare eller få ett arbete. När de bedöms via prov vet det vad som förväntas 
av dem vilket skapar en känsla av trygghet (Törnvall, 2001:160-163, 172).  

En annan aspekt på elevers uppfattningar om traditionella skriftliga prov är distinktionen 
mellan summativ och formativ bedömning. Helena Korp vid Högskolan Väst skriver i boken 
Kunskapsbedömning – vad, hur och varför? (2011) att det som skiljer dessa 
bedömningsformer åt är att den formativa bedömningen enbart har ett pedagogiskt syfte 
medan den summativa är till för att mäta en persons kunskaper vid ett specifikt tillfälle, vilket 
traditionella skriftliga prov gör. Den formativa bedömningen är den som förespråkas inom 
svensk skola då det i forskning framkommit att denna modell med konstant feedback visat sig 
öka elevers lärande. Enligt Korp utvecklar elever genom att jobba med formativ bedömning 
metakognition, som kan beskrivas som ”individers förmåga att utvärdera och organisera sina 
egna tankeprocesser på ett strategiskt sätt” (Korp, 2011:53). När metakognition utvecklas hos 
elever ökar möjligheten för vidare inlärning (Korp, 2011:42-43, 53).  

Vidare utkristalliseras det i Törnvalls intervjuer att elever anser att de blir bedömda i hur 
de beter sig. Färdigheter så som uppförande, uppmärksamhet och flitighet anser elever att 
lärare lägger vikt på och det kan i slutändan påverka deras betyg (Törnvall, 2001:139-141). 
Dessa svar kan jämföras med resultaten från en annan studie av Karin Redelius och Peter J. 
Hay, presenterad i tidskriften Physical Education and Sport Pedagogy (2011). Författarna till 
artikeln har som huvudfrågeställningar att undersöka huruvida elever som går sista året på 
högstadiet i Sverige förstår vad som ligger som grund för deras betyg i ämnet Idrott och hälsa 
samt vad de uppfattar som kriterier i detta ämne. Författarna menar att mycket fokus i tidigare 
forskning har legat på pedagogiska konsekvenser för bedömning av elever i Idrott och hälsa 
medan ämnet de undersöker har negligerats (Redelius & Hay, 2011: 215). Deltagarna i denna 
studie är 355 studenter från 28 olika skolor och åldern på informanterna är 15-16 år. 
Metoderna som används för att undersöka detta var tvådelad. Dels delades en enkät ut som 
samtliga informanter besvarade. Vidare genomfördes 23 fokusgruppsintervjuer där 
sammanlagt 73 elever deltog. 

Resultaten från enkäterna visar att en majoritet av eleverna (78 %) anser att 
betygskriterierna i Idrott och hälsa är tydliga och att de vet vad som förväntas av dem för att 
uppnå ett visst betyg. I fokusgrupperna berättar även eleverna att de sett betygskriterierna och 
att lärarna åtminstone någon gång gått igenom dem. Anmärkningsvärt var dock att få elever 
varken kunde återge eller sammanfatta vad som stod i kriterierna. Eleverna ansåg även att 
betygskriterierna inte var det som lärarna la ner störst vikt på när de bedömde eleverna, andra 
faktorer såsom att vara positiv, ha rätt attityd, närvaro och göra sitt bästa var viktigare enligt 
eleverna och de kvalitéer som eleverna rangordnade högst (Redelius & Hay, 2011: 217-219).  
Resultaten är intressanta ur den bemärkelsen att majoriteten elever anser att betyg i Idrott och 
hälsa är viktigt och att de har kontroll över kriterierna, dock kan få redogöra för dessa. Vidare 
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påstår eleverna att de vet vad som krävs för att uppnå ett visst betyg men när de ska rangordna 
vad som de anser viktigast visar det sig att merparten av eleverna fokuserade på frågor som 
attityder och uppförande snarare än vilka specifika kunskaper och fysiska krav som krävs för 
ett betyg (Redelius & Hay, 2011). Detta är helt i motsägelse med det som lärare, enligt 
betygskriterierna, ska fokusera på när de bedömer och betygsätter i den mål- och 
kunskapsrelaterade svenska skolan. Dock kan det finnas fog för elevers uppfattningar om att 
attityder och beteende är viktigt. Resultaten från Bengt Selgheds studie Ännu icke godkänd 
(2004) där han intervjuat 30 behöriga lärare visar att lärare tar eleven som person i beaktande 
vid betygsättningen. Elever som är öppna och lätta att umgås med favoriseras enligt lärarna 
själva och detta kan komma att påverka lärares bedömning och i slutändan betyget, trots att 
lärarna vet att detta egentligen inte ska tas i beaktande vid bedömning (Selghed, 2004:167).  

I Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan 2003 (Skolverket, 2004) utfrågades 
elever i årskurs nio om deras kännedom om mål, bedömning och betygskriterier. Resultatet 
från studien visar att en stor andel elever anser att de inte är informerade om undervisningens 
mål samt vad som krävs av dem för att uppnå olika betyg. Resultaten visar även att det är en 
stor skillnad mellan ämnen. Inom de samhällsorienterade ämnena anser 78 procent att de 
tydligt får veta vad som krävs för ett visst betyg medan motsvarande siffra för praktiska 
ämnen ligger på 50 procent. Vidare hävdar 30 procent av eleverna i undersökningen att 
lärarna i ämnena bild, musik, slöjd och hem- och konsumentkunskap aldrig talar om hur det 
går för dem i ämnet. Avslutningsvis pekar rapporten på att elever som upplever att de fått ett 
rättvist betyg känner så för att de fått veta vad det står i kursplanen att de ska lära samt att de 
har vetskap om ett ämnes betygskriterier. Därmed styrker rapporten att det är vitalt att 
samtliga aktörer i en mål- och resultatstyrd skola har vetskap om olika ämnens mål och 
betygskriterier (Skolverket, 2004).  

3.1.2 Lärares utsagor om elevers uppfattning om bedömning  

Törnvall har i sin studie även undersökt hur lärare resonerat angående bedömning. Till att 
börja med anser majoriteten högstadielärare i undersökningen att de flesta elever föredrar 
prov som bedömningsmetod. Här anger lärarna att elever vill ha prov eftersom de vill ha en 
rättvis bedömning. Vidare bekräftar många lärare att de är medvetna om att elever känner 
stress och oro inför provsituationer, men legitimerar användandet av skriftliga prov med att 
elever vill ha prov för att läraren i slutändan ska kunna sätta ett rättvist betyg (Törnvall, 
2001:111-115). Det framgår även i undersökningen att syftet med bedömning enligt lärarna är 
att den ska underlätta elevers kunskapsutveckling. Detta görs, enligt lärarna, bäst med 
egenkonstruerade prov som är utformade på så vis att de är så enkla att rätta som möjligt. 
Eleverna får då tillbaka provresultaten som indikerar vilken nivå eleven ligger på. Skälet till 
att lärare ogillar att variera bedömningsformer med exempelvis essäfrågor och 
problemlösningar är på grund av att lärare då måste göra subjektiva bedömningar (Törnvall, 
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2001:258). Dock menar Selghed (2011) att i och med implementeringen av det mål och 
kunskapsrelaterade betygssystemet, som även innefattar 1994 års reformer som var aktuellt 
under Törnvalls undersökning, är det inte tillfredställande att enbart basera elevers 
kunskapstillägnande via skriftliga prov. Elevers kunskaper måste mätas på olika sätt. Bland 
annat hävdar Selghed att elever måste få möjlighet att resonera då det är vital faktor i 
kriterierna. Detta mål kan inte uppnås via endast skriftliga prov som lärarna i Törnvalls 
undersökning förespråkar. Vidare menar Selghed att i och med införandet av det centrala 
innehållet i ämneskursplanerna från 2011 ställs kravet att elevers kunskaper måste bedömas 
utifrån detta innehåll. Detta måste därför resultera i att lärare använder varierade 
bedömningsformer (Selghed, 2011:30).  

Selgheds åsikter om att läroplanen ställer krav på varierad bedömning är något som lärarna 
i Törnvalls undersökning känner. En konstant press och påtryckning från läroplanen, främst 
kraven där eleven ska kunna tolka och analysera, är något lärarna känner av. De är medvetna 
om att bedömningar baserade på faktakunskaper inte ger elever möjlighet att visa dessa 
kunskaper. Dock säger vissa lärare att de gör en subjektiv helhetsbedömning av eleverna 
baserade på allt de producerar. Det råder dock inget tvivel hos lärarna att det är målen och 
kriterierna i kursplanen som eleverna bedöms utefter och inte kvaliteter så som uppförande 
och attityder (Törnvall, 2001:160). Samma resultat får även Selghed (2004) fram i sina 
intervjuer med lärare. Där nämner samtliga lärare i undersökningen att det viktigaste 
underlaget för elevernas betyg är deras kunskaper och färdigheter, även om vissa menar att 
elevers attityder till viss del kan påverka. Stödet för att bedöma kunskaper och färdigheter 
söks i nationella mål och betygskriterier för aktuellt ämne. Det framkommer även att lärare 
känner ett stort stöd av kriterierna i det olika betygsstegen när de sätter betyg, främst i de fall 
där eleven opponerar sig mot ett betyg. Flertalet lärare säger här att de kan söka stöd i 
betygskriterierna när de pratar med eleverna och eftersom dessa kriterier, enligt lärarna, har 
varit kända för eleverna inbringar det en trygghet. Läraren kan helt enkelt gå tillbaka till ett 
prov eller dylikt och peka på vilka mål i kursplanen som har uppnåtts eller inte uppnåtts och 
på så vis legitimera sin bedömning inför eleven (Selghed, 2004:138-142, 176).  

En intressant jämförelse med lärarnas svar att betygssystemet känns tryggt när elever 
opponerar sig mot ett betyg, kan göras med att vissa lärares anser att betygssystemet bidrar till 
läraryrkets professionalisering. Här anger en del lärare att deras kunskaper om 
styrdokumenten gör att de innehar en kompetens som är unik i sammanganget. Därmed är det 
viktigt att de försöker förklara innehållet i dessa dokument för elever och föräldrar på ett 
lättförståeligt språk. Selghed drar därför slutsatsen att lärare är experter och innehar kunskap 
som de andra aktörerna i skolan inte har. Lärare hamnar därmed i maktposition genom sin 
expertis vilket gör det svårt för elever att påverka sina betyg, på grund av att de inte har 
kunskap nog att förstå språket och terminologin i styrdokumenten (Selghed, 2004:150).  
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3.1.3 Elevers uppfattningar om betyg och bedömning som motivation 

Törnvall resonerar i sin studie att målet med bedömning i skolan är att skapa motivation och 
inspirera elever till vidare kunskapsinhämtning. Resultatet från studien bekräftar att elever 
anser att ökade kunskaper är viktiga, men att stor vikt läggs på bedömningens resultat. 
Betyget är således den största motivationskällan för elever. Även det faktum att elever har en 
god självkännedom om sina egna studier är ett genomgående tema enligt Törnvall. Elever är 
till exempel väl medvetna om att deras prestationer i skolan kommer att påverka deras 
framtidsutsikter. De elever som anser att det är meningsfullt med att bli bedömd utifrån sina 
prestationer kommer även att uppleva en större motivation för sina studier (Törnvall, 
2001:157, 168-169). Att elever ska känna sig motiverade i skolan och vilja öka sina 
kunskaper är självfallet något som samtliga vill, dock är det viktigt att poängtera att det inte är 
elevers motivation som ska bedömas. Alli Klapp, forskare vid institutionen för pedagogik och 
didaktik vid Göteborgs universitet, har i sin avhandling Grades and grade assignment: effect 
of student and school characteristics (2008) analyserat allt från betyg, resultat på nationella 
prov, elevbakgrund och olika typer av skolor. Hon konstaterar i avhandlingen att det finns ett 
glapp mellan vad betygen antas mäta och vad de verkligen mäter. Klapp konstaterar att 
betygen de facto mäter elevernas kunskaper och färdigheter men att de också mäter 
exempelvis elevers intresse och motivation.  Att det finns ett glapp och att man mäter 
färdigheter som intresse och motivation är enligt Klapp på grund av otydligheten i 
läroplanen1. Medan det finns tydliga kriterier för varje betygssteg så innefattar den även 
bestämmelser över vilka attityder elever bör utveckla. Lärare kan här göra en fri tolkning av 
läroplanen och bestämma själva om motivation ska ses som en viktig faktor i betygssättningen 
(Klapp, 2008, 80-81). Klapps resultat ligger i linje med Skolverkets nationella utvärdering av 
grundskolan 2003. I och med implementeringen av Lpo 94 skedde en förskjutning från att 
endast lyfta fram kunskaper i olika ämnen till att också lyfta fram perspektiv och 
förhållningssätt till kunskaperna. Kunskaper som samarbetsförmåga, kritiskt tänkande och 
lärande utanför skolan lyftes nu fram vid bedömning av elever. Dessa kunskaper är svåra att 
bedöma och kan skapa en oro hos elever om vad som verkligen bedöms. Lärare måste kunna 
avväga användandet av prov för att mäta kunskaper på ett objektivt sätt. Dilemmat är dock att 
det med mätning finns risk att målen snävas in alltför mycket, och utan mätning finns det en 
risk att bedömningen blir godtycklig (Skolverket, 2004:137).    

En annan aspekt av motivation i skolan är elevers vilja att lära sig samt sträva efter ett visst 
betyg. Just att få elever att sträva efter högre betyg var en av anledningarna till att den nya 
läroplanen implementerades. Med fler betygssteg kommer elever att känna en större 
motivation att studera var ett av regeringens argument (Regeringen 2008a).  

                                                
1 Lpo 94 
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3.1.4 Elevers uppfattning av stress i samband med bedömning och betyg 

Som nämnts tidigare framgår det i Törnvalls (2001) studie att elever upplever ångest och 
stress inför prov- och bedömningssituationer. Detta är fallet både hos både lågpresterande och 
högpresterande elever. Lärarna i undersökningen är medvetna om elevers stress, men tror 
dock felaktigt att stress är mer påtaglig hos lågpresterande elever. Trots stressen och ångesten 
vill eleverna bli bedömda via prov eftersom de upplever det som mer rättvist. Dock kommer 
undersökningen fram till att det finns en vilja att bli bedömd på andra sätt än via skriftliga 
prov med tanke på den stress de känner i samband med sådana situationer. Stressen yttrar sig 
på olika vis, exempelvis anger elever att de ofta har magont och känner sig skakiga. Vad är då 
orsaken till denna stress? Törnvall presenterar i sin studie en typelev baserat på de svar som 
getts av samtliga elever. Enligt beskrivningen av typeleven beror stressen inför att bli 
bedömd, främst via prov, på en prestationsängslan. Oroligheten över att de inte läst på 
tillräckligt inför ett prov och därmed kommer att misslyckas är påtaglig. Det kan även bero på 
att eleven förväntas att prestera väl, både från hemmet och av kamrater (Törnvall, 
2001:151,156). Skolverket har sedan 1993 genomfört attitydundersökningar bland elever. I 
dessa undersökningar framlyfts stress som ett genomgående inslag. I den senaste rapporten 
Attityder till skolan 2006 (Skolverket, 2007) framgår det att stressen i skolan ökar ju äldre 
eleverna blir. En bidragande faktor till att stressen ökar med åldern är betygen. Även faktorer 
som krav och förväntningar från föräldrar samt krav och förväntningar på sig själv är vanligt 
förekommande svar hos de äldre eleverna. Resultaten från gymnasieskolan visar att var tredje 
gymnasieelev alltid eller oftast känner sig stressad i skolan.  

Stress är oftast något som anses vara negativt. Det finns dock positiv stress som yttrar sig 
på så vis att man känner sig stimulerad och glad trots att man är nervös. Med andra ord 
upplevs inte utmaningar man ställs inför helt omöjliga att klara av, man har det i sina egna 
händer. I Törnvalls undersökning finns det elever i både gruppen högpresterande och 
lågpresterande som känner positiv stress samt elever i både grupper som känner den stress 
som negativt påverkar deras prestationer i skolan. Dock är det främst de lågpresterande 
eleverna i undersökning som anger att stress hindrar dem att tänka klart, varav resultatet blir 
sämre (Törnvall, 2001:169.170).  

Resultat från Karin Schramls, doktorand på stressforskningsinstitutet vid Stockholms 
universitet, avhandling presenterad i tidskriften Journal of Educational and Developmental 
Psychology (2012) styrker det faktum att ungdomar i Sverige känner sig stressade. Schraml 
har som syfte att undersöka om kronisk stress påverkar ungdomars studierestultat. Studien 
baseras på en stor enkätundersökning där 270 gymnasieelever svarade vid två tillfällen, dels i 
början av gymnasiet och sedan två år senare. Resultaten visar att elever som upplever kronisk 
stress har avsevärt sämre slutbetyg än de elever som inte känner någon stress alls eller enbart 
känner temporär stress. Indikationen är att den senare gruppen lättare kan kontrollera och 
hantera den akademiska stress de utsätts för i skolan. Dock är det ingen större skillnad i 
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studieresultat mellan de elever som aldrig känner stress och de som känner stress temporärt. 
Det framgår även av studien att risken för kronisk stress ökar hos ungdomar med dåligt 
självförtroende och hos dem som har höga krav på sig själva. Schraml påpekar att det inte 
enbart är de fysiska konsekvenserna av stress som bör belysas, utan även det faktum att de 
elever som upplever kroniskt stress kommer att få mindre valmöjligheter i framtiden då deras 
betyg påverkas, bör lyftas fram. En slutsats Schraml drar är att elever måste tränas att få en 
mer objektiv syn på framtida utmaningar och exempelvis se prov ur ett neutralt/positivt 
perspektiv snarare än som potentiella katastrofer och misslyckanden. Elever behöver således 
få fram positiva associationer när det kommer till bedömningssituationer (Schraml, 2012).  

3.2 Teoretiska utgångspunkter 

 KASAM2 konstruerades av Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, i slutet av 
1980-talet men anses vara minst lika relevant idag. KASAM:s kanske främsta 
användningsområde är inom samhällsorienterad medicin och hälsa. Antonovsky själv menar 
att hans bok och teori vänder sig till alltifrån socialpsykologer, terapeuter, socialarbetare och 
lärare, sådana yrken som ställs inför människors kamp mot en omgivning full av stress. Innan 
boken Hälsans mysterier (1987), vari KASAM presenteras, arbetade Antonovsky med en rad 
studier om kopplingen mellan samhällsklass och olika aspekter av hälsa och sjukdomar. 
Sammanfattningsvis kan man säga att Antonovsky intresserat sig av hur samhället, vår vardag 
och omgivning påverkar vår hälsa (Antonovsky, 2005:10-13).  

Grundtanken till KASAM uppstod inte utifrån tanken: varför blir människor sjuka? utan 
grundade sig i frågan ”hur kommer det sig att så många människor, som utsätts för tillvarons 
alla påfrestningar, ändå förblir friska?” (Antonovsky, 2005:9). Antonovsky menar därmed att 
man inte kan främja hälsa genom att undvika påfrestningar och motgångar. Istället ska man 
lära sig att hantera livet i såväl motgångar som medgångar, detta kan man uppnå om ens 
tillvaro görs sammanhängande (Antonovsky, 2005).  

3.2.1 KASAM:s tre centrala komponenter 

Antonovsky genomförde bland annat ostrukturerade djupintervjuer med 51 personer. 
Respondenterna ansågs vara mycket olika varandra förutom på två punkter, de hade allihop 
varit med om svåra trauman och hanterat det påfallande bra. Av de totalt 51 personerna i 
intervjuerna ansågs sexton personer ha en hög nivå KASAM medan elva personer ansågs ha 
låg nivå. Analysen gick till så att man försökte hitta teman som förekom i den ena gruppen 
men som saknades i den andra. Antonovsky beskriver att han gång på gång kunde identifiera 
tre återkommande teman, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, vilka kom att utgöra 

                                                
2 Känsla av sammanhang 
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de centrala komponenterna i KASAM. De respondenter som ansågs ha höga värden av de tre 
komponenterna ansågs alltså ha hög nivå KASAM (Antonovsky, 2005:42-44).  

3.2.2 Begriplighet 

Begriplighet handlar i grunden om hur man upplever inre och yttre stimuli som 
förnuftsmässigt (be)gripbara. Det kan exempelvis handla om att en person upplever 
information som ordnad, strukturerad och sammanhängande snarare än som ett brus såsom 
kaotiskt, oordnad, slumpmässig, oväntad eller oförklarlig. Hög nivå av begriplighet handlar 
om att en person förväntar sig att händelser och upplevelser som denne kommer att påträffa i 
framtiden, kommer vara förutsägbara. Hög begriplighet kan även handla om hur personen 
reagerar vid oväntade händelser och överraskningar, händelser som denne åtminstone kan 
ordna och förklara.  

Personer med låg nivå begriplighet beskrivs av Antonovsky som olycksfåglar eller i 
sällsynta fall med drag av paranoia. Dessa personer ansåg generellt att de ständigt råkat ut för 
besvärliga situationer, och att deras liv skulle fortsätta så. De personer med hög begriplighet 
beskrev liknande situationer som lärdomsrika erfarenheter och hanterbara (Antonovsky, 
2005:44-45). 

3.2.3 Hanterbarhet 

Den andra komponenten i KASAM kallar Antonovsky för hanterbarhet. Hanterbarhet handlar 
om innehav av olika typer av resurser som kan användas för att bemöta krav och stimuli som 
man ständigt utsätts för.  Dessa resurser som Antonovsky talar om måste finnas tillgängliga 
för personen när de behövs. Resurser kan vara av olika slag, de kan exempelvis vara under 
individens egen kontroll, men det kan även handla om resurser som förfogas över andra 
personer i individens omgivning som denne litar på. Dessa personer kan utgöras av människor 
i individens närhet såsom vänner och familjemedlemmar men kan även utgöras av mer 
abstrakta faktorer såsom av Gud, historien och ideologier. Hanterbarhet har alltså en koppling 
till dels individens tillit till sig själv, men även till ett socialt kontaktnät som individen känner 
att denne kan vända sig till vid problem. Hög nivå av hanterbarhet leder till att man inte 
känner sig som ett offer för omständigheter eller att man tycker att livet behandlar en orättvist. 
Hanterbarhet innebär att man känner att man har kontroll över omständigheter och att man 
kan påverka dessa (Antonovsky, 2005:45). 

3.2.4 Meningsfullhet 

Antonovsky kallar den tredje komponenten, meningsfullhet, för KASAM:s 
motivationskomponent. De personer som ansågs ha hög KASAM i undersökningen talade 
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ofta om områden i livet som var känslomässigt viktiga för dem. Händelser inom dessa 
områden sågs ofta som utmaningar snarare än problem, och det ansågs vara värt att lägga ner 
mycket engagemang och kraft för att hantera dessa. Personer som befinner sig i den andra 
änden av skalan saknar antingen just sådana viktiga livsområden eller upplever dessa som en 
betungande ansvarsbörda.  

Meningsfullhet handlar i grund och botten om i vilken grad man upplever att livet har en 
djupare innebörd vilket leder till en känsla av att åtminstone en del av de problem man råkar 
ut för är värda att investera energi och engagemang på. Känsla av hög meningsfullhet innebär 
att man välkomnar utmaningar istället för att uppfatta dessa som bördor.  Det går inte att leva 
ett helt liv utan att konfronteras av olyckliga händelser och problem, men en person med hög 
meningsfullhet har kraft nog att konfronteras med utmaningen, söka meningen i den och ta sig 
igenom den utan att mista någon värdighet (Antonovsky, 2005:45-46) 

3.2.5 Förhållandet mellan de tre komponenterna 

Det råder ett dynamiskt samband mellan KASAM:s tre komponenter, där varje enskild 
komponent påverkar de andra två. För att uppnå en riktig framgångsrik problemhantering 
krävs dock en hög nivå på KASAM:s samtliga delar. Sambanden mellan komponenterna kan 
beskrivas på följande vis. Hög begriplighet är, i regel, en förutsättning för hög hanterbarhet. 
Detta är egentligen logiskt, då en förutsättning för att man ska kunna hantera krav av olika 
slag är beroende av dels en hög förståelse av omvärlden och dels att man begriper innebörden 
i kraven som ställs på en. Om man upplever omvärlden som kaotisk och oförutsägbar, är det 
svårt att hantera krav och problem (Antonovsky, 2005:46-50). Det går dock inte att anta att en 
person per automatik innehar en hög hanterbarhet bara för att denne har hög begriplighet. 
Antonovsky menar att de personer som har hög begriplighet men låg hanterbarhet befinner sig 
i ett instabilt tillstånd där deras totala KASAM antingen kommer att öka eller minska. Det 
som avgör åt vilket håll denna utveckling kommer att leda är personens nivå av 
meningsfullhet. Om en person upplever att denne förstår sin omvärld och samtidigt känner 
motivation och engagemang, kommer personen att aktivt söka efter resurser och inte ge upp 
förrän man funnit dem, därmed kommer personen att öka sin hanterbarhet. Saknas motivation 
och meningsfullhet kommer utveckling å andra sidan bli negativ. Personen kommer utan 
meningsfullhet inte bara att sluta söka efter resurser utan även sluta att reagera och tolka 
stimuli och därmed sänka sin begriplighet och KASAM som helhet (Antonovsky, 2005:48-
49). Det är alltså nivån av meningsfullhet som avgör huruvida individens KASAM kommer få 
en positivt eller negativt utveckling. 

Samtliga tre komponenter är som sagt nödvändiga för en hög KASAM, men samtidigt 
menar Antonovsky att komponenten meningsfullhet troligen är den mest vitala. Han menar att 
utan meningsfullhet kommer inte höga nivåer av varken begriplighet eller hanterbarhet bli 
långvariga. Därefter rankar Antonovsky begriplighet som den näst viktigaste då 
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hanterbarheten är beroende av förståelse. Samtidigt vill Antonovsky poängtera att detta inte 
innebär att hanterbarheten är oviktigt. Alla delar av KASAM är en förutsättning för att kunna 
känna sammanhang i tillvaron och kunna hantera krav, stress och andra motgångar i livet 
(Antonovsky, 2005:50). 

3.3 Sammanfattning av litteraturöversikt med förankring i teorin 

Törnvalls (2001) studie visar att elever föredrar traditionella skriftliga prov, trots att de 
upplever stress och oro för denna bedömningsform. Anledningen till varför eleverna föredrar 
skriftliga prov är att de anser att det är den mest rättvisa bedömningsformen samt att den gör 
att de får kontroll över sin egen inlärningsprocess. Med andra ord föredrar eleverna 
bedömningsformer där de vet vad som förväntas av dem. Eleverna får chansen att visa upp 
sina förmågor och kan på så vis gå vidare mot framtida mål.  

   Elevernas inställning till skriftliga prov kan på sätt och vis kopplas till studiens 
teorietiska utgångspunkt, KASAM, där främst KASAM komponenterna begriplighet och 
hanterbarhet är aktuella. Enligt Törnvall föredrar eleverna prov för att den typen av 
bedömning ter sig bekant och gripbar. De har varit med om liknande situationer, såsom 
provtillfällen, tidigare vilket bidrar till känslan att de vet vad som förväntas av dem, det 
uppstår därmed inga obehagliga överraskningar. Däremot upplever eleverna stress i samband 
med proven, vilket kan kopplas till låg nivå av hanterbarhet, enligt Antonovskys resonemang 
(Antonovsky, 2005).  

   Vidare visar även resultat från Törnvalls (2001) studie att lärare föredrar traditionella, 
egengjorda prov som bedömningsform. Lärarna anger främst två anledningar till valet av 
traditionella prov. För de första vill de tillfredställa elevernas önskningar då de flesta vill ha 
denna bedömningsform. Den andra anledningen är att lärarna vill undvika subjektiv 
bedömning, som de anger både är svårare och som av eleverna kan upplevas som mindre 
rättvis. Att lärarna föredrar traditionella egengjorda prov kan förklaras utifrån KASAM:s 
begrepp begriplighet. Lärarna försöker undvika subjektiv bedömning, som till exempel 
essäfrågor kan leda till, dels på grund av att lärarna vill undvika godtycklig tolkning av 
styrdokumentens betygskriterier och dels att de vill undvika oförutsedda händelser som nya 
typer av examinering kan innebära. 

Resultat från Redelius och Hays (2011) studie visar att eleverna upplever att de bedöms 
efter andra saker än mål i kursplanen. När de ska rangordna det som de anser är viktigast för 
att få ett bra betyg i Idrott och hälsa ligger kvalitéer som uppförande, positiv inställning och 
att man visar intresse högst. Vidare visar studien att elever anser att kursplanens mål är 
lättförståeliga men när de ombeds att återge vad som faktiskt står i dokumentet kan få återge 
någonting. Dock visar Selgheds (2004) studie att lärare kan ta ovanstående kvalitéer i 
beaktande vid betygssättning, även om majoriteten anger att kriterier och mål i 
styrdokumenten är det som väger tyngst. Elevernas upplevelser av vad som bedöms är även 
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intressant utifrån KASAM:s begrepp begriplighet. Elevena uttrycker tydligt att de upplever 
sig veta utifrån vilka premisser de bedöms utefter, vilket enligt KASAM tyder på en hög nivå 
begriplighet (Antonovsky, 2005). Samtidigt är det tydligt att eleverna har fel, både enligt 
kursplanen och enligt resultat från Selghed (2004), då eleverna menar att de primärt bedöms 
utifrån sina attityder, vilket kan tyda på en låg nivå av begriplighet. 

Flertalet lärare som Selghed (2004) intervjuat anger att kursplanerna är ett hjälpmedel. 
Främst är det en resurs och ett verktyg vid de tillfällen då elever opponerar sig mot ett betyg. 
Lärare anger då att de inför eleven lätt kan rättfärdiga ett slutbetyg eller ett betyg på ett 
moment genom att hänvisa till de mål som finns i kursplanen. Om man ser till Antonovskys 
begrepp hanterbarhet är det tydligt att lärarna här upplever styrdokumentens betygskriterier 
som en resurs. En resurs fungerar som ett hjälpmedel eller verktyg som underlättar att bemöta 
krav och utmaningar (Antonovsky, 2005), vilket vi anser att elevopponering kan tolkas som.  

Vidare konstaterar Klapp (2008) att elevers intresse och motivation de facto mäts vid 
betygsättning och bedömning. Orsaken till att detta mäts är på grund av otydligheten i 
läroplanen. Klapp menar att medan det finns klara kriterier för varje betygsteg finns det även 
bestämmelser över vilka attityder elever ska utveckla. Lärare får här tolkningsutrymme och 
får därmed själva bestämma om motivation ses som en faktor vid betygssättning.  

Enligt Skolverkets rapport Attityder till skolan 2003 (2004) framgår det att elevers stress 
ökar påtagligt ju äldre eleverna är. En viktig bidragande faktor är betygen. Karin Schramls 
(2012) avhandling, där hon undersökte huruvida kronisk stress påverkar studieresultaten, 
åskådliggör att elever som upplever kronisk stress i gymnasiet får sämre slutbetyg än de 
elever som inte känner någon stress alls alternativt enbart upplever temporär stress.  Schraml 
konstaterar dock att det inte går att urskilja någon skillnad hos gruppen elever som upplever 
temporär stress med gruppen elever som inte upplever någon stress. Vidare konstaterar 
Törnvall (2001) att stress inte behöver vara negativ. Elever som upplever positiv stress känner 
sig stimulerade och glada inför uppgiften trots att man är nervös. Dock är det främst de 
lågpresterande eleverna i Törnvalls undersökning som upplever att stress hindrar dem från att 
tänka klart, med konsekvensen att resultaten blir sämre. På sätt och vis kan Törnvalls 
resonemang om positiv och negativ stress kopplas till KASAM:s komponent meningsfullhet. 
Antonovsky (2005) hävdar att personer som upplever sig ha känslomässigt viktiga 
livsområden bättre kan hantera stress och utmaningar, speciellt stress och utmaningar som 
uppkommer inom dessa livsområden. Med andra ord skulle man kunna tolka Törnvalls 
resultat som att vissa eleverna upplever skolan som ett viktigt livsområde och därför känner, 
mer än andra, att det är värt att lägga ner tid och engagemang och upplever även stressen som 
positiv. 

 
Med denna bakgrund och ovan beskrivningar från nedslag i tidigare forskning vill vi i denna 
studie fokusera på elevers uppfattningar och känsla av sammanhang när det gäller kopplingen 
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mellan bedömningar och betygsättning utifrån kursplanens krav. Vi vill undersöka hur elever 
uppfattar sina möjligheter att påverka sina betyg, hur de uppfattar kraven i kursplanerna i 
förhållande till sina egna förutsättningar och hur de uppfattar att deras betyg motsvarar sina 
förväntningar. Därför vill vi spegla olika elevuppfattningar mot olika grad av 
sammanhangskänsla. När vi talar om hög grad av sammanhang så menar vi hög nivå av 
KASAM. 
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur elevers förståelse av kursplaner påverkar deras 
förmåga att hantera studieutmaningar i skolan. 
 
Studiens frågeställningar:  

• Hur påverkar elevers förståelse av kursplaner deras sätt att hantera sina studier? 
• Upplever elever relationen mellan kursplanens mål och betygsutfall som förutsägbara 

och begripliga, och i sådana fall hur? 
• Hur upplever eleverna att de har kontroll över sina studier och vilka resurser känner 

eleverna att de har till förfogande i hanteringen av studieutmaningar?  
• Hur meningsfull upplever eleverna att skolan är och hur påverkar det elevernas 

upplevelse och hantering av stress? 
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5. Metod 

5.1 Metod för datainsamling 

Metoden för undersökningen som presenteras i den här uppsatsen är anpassad till studiens 
frågeställningar vilka kan beskrivas som typiska ”hur-frågor” som har syftet att ta reda på 
uttalade uppfattningar och tankar hos svarspersonerna som deltagit i undersökningen. Denna 
studie kan därmed kategoriseras som en respondentundersökning där uppsatsens studieobjekt 
är svarspersonernas inre tankar och upplevelser (Esaiasson, 2010). Studiens utgångspunkt i 
KASAM-teorin påverkar även valet av metod då teorin är utformad enligt kategoriska 
principer där svarspersonernas uttalade upplevelser delas in i kategorier såsom hög och låg 
nivå av KASAM, samt underkategorier till dessa. Detta innebär att vi för att kunna genomföra 
en analys enligt KASAM:s principer, väljer att genomföra en samtalsintervjuundersökning. 

5.2 Urval 

Vi har valt att genomföra sammanlagt sex intervjuer med sex olika elever. Tre av 
respondenter går i årskurs ett på gymnasiet, och resterande tre i årskurs två. Urvalet av 
intervjupersoner gick till på så vis att vi kontaktade två lärare vilka vi bad att förse oss med tre 
elever vardera. Lärarna kom vi i kontakt med via mailkontakt med två arbetslagsledare från 
två olika typer av gymnasieprogram. De kriterier vi hade för urvalet var att eleverna skulle 
vara villiga att prata med oss, vara jämnt fördelade efter kön, högpresterande och 
lågpresterande elever samt vara jämnt fördelande mellan yrkesförberedande och 
studieförberedande program. Vi valde även att intervjua elever från både årskurs ett och två 
då de hunnit studera efter den nya läroplanen under olika långt tid. Dessa kriterier beaktas 
dock inte i analysen utan valet baseras endast på att vi ville ha ett så brett spektrum som 
möjligt då vi enligt respondentundersökningens principer försöker uppnå en teoretisk mättnad, 
vilket innebär att man söker svar från respondenter tills det att man inte får fram någon ny 
information (Esaiasson, 2010:260). 
   Våra intervjupersoner är således handplockade av de olika lärarna efter våra kriterier, 
därmed faller det under kategorin icke slumpmässiga. Att vi lät lärare välja ut våra 
intervjupersoner berodde på att vi ansåg att de hade bättre kunskap om populationen. Det icke 
slumpmässiga urval vi använder oss av benämns som kvoturval. Forskaren har här som 
utgångspunkt att man har vetskap om hur populationen ser ut med avseende på vissa allmänt 
relevanta egenskaper som i vårt fall utgår ifrån ovanstående kriterier (Esaiasson, 2010:216).  

Enligt Lagerholm (2005) är en studies syfte det primära när mängden intervjupersoner 
väljs. Det viktigaste är att man har tillräckligt med personer för att besvara sina 
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frågeställningar. Med hänsyn till studiens omfattning anser vi att de sex intervjuer vi 
genomfört på ett adekvat vis besvarar våra frågeställningar, främst då vi har eftersträvat ett så 
brett spektrum av olika elever som möjligt. Vidare är det elevers beskrivna upplevelser som 
undersökts, därmed är det inte kvantiteten som är av vikt utan kvaliteten. Undersökningen är 
en kvalitativ studie i vilken vi vill gå på djupet och synliggöra samt tolka elevers 
uppfattningar och studien gör inte anspråk på att vara generaliserbar.  

5.3 Genomförande av intervjuerna 

Respondenterna fick själva bestämma var intervjuerna skulle äga rum. Eftersom våra möten 
med eleverna ägde rum under skoltid ville samtliga intervjupersoner att samtalet skulle ske på 
deras skola. De första tre intervjuerna gjorde vi under samma dag. Läraren som hjälpt oss att 
hitta intervjupersoner upplät ett arbetsrum där vi kunde sitta ostört. De efterföljande tre 
intervjuerna gjordes också under en och samma dag. Som tidigare hjälpte den läraren som 
hjälpt oss med att hitta respondenter även med en lokal. Båda intervjuerna kunde bedrivas 
utan att yttre faktorer som buller och hög ljudnivå påverkade samtalen. Intervjuerna varierade 
inte i längd anmärkningsvärt, den kortaste tog 30 minuter och den längsta 35 minuter.  

Vi valde att spela in intervjuerna med ljudinspelare. Den största bidragande orsaken till det 
valet var att vi helt till fullo ville fokusera på intervjupersonerna under intervjuerna, vilket är 
svårt att göra om man antecknar samtidigt. Vidare är det vid analys av intervjuer värdefullt att 
kunna läsa respondenternas uttalanden flera gånger.  

5.4 Databearbetning och analysmetod 

Vi valde att transkribera samtliga intervjuer noggrant då vi anser att samtliga svarsdelar är 
viktiga för att förstå helheten, dessutom minimeras risken att man går miste om viktig 
information.  

Analysverktyget som används i undersökning kan bäst beskrivas som en form av kvalitativ 
textanalys. I en kvalitativ textanalys tas det väsentliga innehållet fram genom läsning av 
textens olika delar och helhet samt kontexten den ingår i. Utmärkande för kvalitativ textanalys 
är att man i sin analys anser att vissa delar av innehållet är viktigare än andra delar. Med andra 
ord är helheten, det som vi är intresserade av att fånga in någonting större än summan av de 
olika delarna. Vi tar utgångspunkt i Esaiasson som hävdar att terminologin inom 
forskningsfältet skiftar men att han ändå har valt att kalla en sådan här analys för kvalitativ 
textanalys då det är en tydlig motpol till kvantitativ innehållsanalys (Esaiasson, 2010:237-
238). Vi är medvetna om att vi inte analyserar en text i traditionell mening, en text som är 
skriven av en person. Vi använder oss av begreppet ”text” i en vidare mening då vi analyserar 
elevers utsagor som texter.  
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Efter transkriberingen läste vi igenom elevernas uttalanden flera gånger. I analysen av 
intervjuerna med respondenterna utkristalliseras det delar som för vår studie antas vara 
viktigare än andra. KASAM:s olika komponenter utgör det filter som avgör vilka delar som 
anses vara viktiga och säger någonting om hur elever uppfattar olika aspekter. KASAM:s 
komponenter utgör därigenom grunden till den matris vari elevernas uttalanden klassificerats 
(se Kapitel 5.4.2). 

5.4.1 Hur vi använder KASAM för att analysera och presentera vårt resultat 

För Antonovsky (2005) är ett viktigt syfte med KASAM-teorin att avgöra hur inre och yttre 
faktorer hos individer påverkar utvecklingen mot en högre eller lägre känsla av sammanhang 
(Antonovsky, 2005). Detta är dock inte någonting som den här studien är intresserad av att 
kartlägga hos elever. Vi är istället intresserade av hur elevers känsla av sammanhang är vid ett 
givet tillfälle, alltså hur elevernas beskrivna upplevelser av KASAM har påverkats av de nya 
kursplanerna fram till själva intervjutillfället. Det kan mycket väl vara så att ju längre tiden 
går så kommer kursplanerna och den nya betygsskalan att bli inarbetade och därmed upplevas 
som tydligare för alla inblandade parter, vilket då kan komma at få en positiv inverkan på 
elevernas känsla av sammanhang.  

Nedan följer ett resonemang hur vi har operationaliserat Antonovskys tre komponenter och 
hur vi har definierat dem. Vi har utifrån dessa definitioner skapat huvudkategorier i ett 
klassificeringssystem som utgör vårt analysverktyg. Vi har utifrån KASAM:s begrepp 
beskrivit exempel på olika typer av egenskaper som vi definierat som indikationer på höga 
respektive låga nivåer av respektive KASAM-komponent.  

5.4.2 Indikationer på begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet hos eleverna 

En hög nivå av begriplighet hos en elev innebär att eleven visar god förståelse för bland annat 
kopplingarna mellan bedömning och betyg å ena sidan och de kriterier som ligger till grund 
för dessa. Eleven har därmed en uppfattning om vad som krävs för att uppnå ett eftersträvat 
eller ett högre betyg. Eleven visar även insikt i hur kunskapskriterier återspeglas i utformandet 
av examinationsuppgifter samt vilka krav på svar som efterfrågas på dessa frågor för att 
uppnå ett visst betyg. De ska också antingen uppleva att de har fått ett förväntat betyg, ett 
betyg som de känner att de förtjänat eller kunna motivera varför de borde fått ett bättre eller 
sämre betyg än det som de blivit tilldelade. Sammanfattningsvis ska eleven känna att de 
antingen kan förutse och förklara händelser och strukturer i skolan för att klassificeras som 
hög begriplighet. Med strukturer i skolan menas hur skolan är uppbyggd och att det finns ett 
mönster hur allt fungerar och hänger samman, till exempel som att man kan se varje lektion 
som en pusselbit i ett större sammanhang.  
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Indikationer av en hög nivå av hanterbarhet hos elever handlar om huruvida eleven är 
kapabel att konfrontera problem och utmaningar som uppstår. Det kan exempelvis handla om 
att eleven konfronterar en lärare på grund av missnöje i samband med bedömning av 
exempelvis en examination eller missnöje med ett betyg. Nivån av hanterbarhet bygger i stor 
utsträckning på att eleven upplever sig ha förmågan att ta initiativ till en konfrontation, eller 
innehar förmågan att bemöta krav och ta tag i problem och försöka lösa dem. Hanterbarheten 
har även en tydlig koppling till nivån av begriplighet som påverkar hur eleven faktiskt 
hanterar situationen, till exempel huruvida eleven använder sig av välunderbyggda argument 
vid en konfrontation eller inte. Hanterbarhet innefattar även begreppet resurser som fungerar 
som verktyg för eleven i sin hantering av krav, utmaningar och konfrontationer. Resurser som 
står till elevens förfogande kan exempelvis utgöras av eleven själv, att denne känner tillit till 
sina egna förmågor att hantera problematiska situationer. Resurser kan även vara kamrater, 
vårdnadshavare, lärare, andra vuxna i elevens närhet eller utgöras av ting såsom internet, 
läroplaner eller kursplaner. Även här finns det en koppling till den första komponenten 
begriplighet. Utan en hög nivå av begriplighet är det, i teorin, inte troligt att eleven upplever 
sig ha resurser till sitt förfogande. För att till exempel kunna använda kursplaner som en 
resurs krävs förståelse för dess innehåll och hur den kan användas. Det är viktigt att poängtera 
att hanterbarhet i våra analyser främst syftar till elevernas upplevda känsla att de kan hantera 
krav och problem som rör studierna, såsom bedömning och betygsättning, och inte kvaliteten i 
hur de faktiskt hanterar kraven. En annan indikation på hanterbarhet handlar om huruvida 
eleven någon gång upplever sig som ett offer för omständigheter. Exempel på att eleven 
upplever sig vara ett offer kan handla om att eleven känner sig orättvist behandlad på grund 
av faktorer som denne inte anser sig kunna påverka. Det kan exempelvis handla om att eleven 
upplever att sin personlighet påverkar betygen negativt eller att eleven inte får möjlighet att 
visa vad denne kan på lektionerna.  

Meningsfullhet handlar enligt Antonovsky (2005) om att individer upplever sig ha 
livsområden som är känslomässigt viktiga, vilket skapar engagemang och motivation att 
försöka förändra saker till det bättre. I den här studien är det svårt undersöka om eleverna har 
några sådana generella livsområden. Vi kommer istället fokusera på om eleven upplever 
skolan som någonting viktigt, huruvida eleven känner att skolan har en inneboende mening 
och fyller en viktig funktion i deras liv. Elever som upplever skolan som viktig kommer, 
enligt KASAM att hantera stress annorlunda än elever som upplever skolan som någonting 
onödigt ont. Elever med hög meningsfullhet upplever stress i en mer positivt bemärkelse och 
kan även hantera pressade och jobbiga situationer med mer energi och engagemang än elever 
med låg meningsfullhet. Att elever på något sätt upplever skolan som viktig eller att den fyller 
en viktig funktion i deras liv, exempelvis att de upplever att skolan kommer påverka deras 
framtid, visar på hög meningsfullhet. Antonovsky (2005) är noga att poängtera att nivån av 
meningsfullhet är den faktor som avgör om individen i framtiden kommer att öka eller sänka 
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sin totala nivå av KASAM. Detta kommer vi, som tidigare nämnt, inte ta hänsyn till i studien 
då vi endast är intresserade av hur implementeringen av kursplanerna hittills har påverkat 
elevernas känsla av sammanhang.   
 
Vi har sammanställt och använt nedanstående klassificeringssystem presenterat som en matris 
i analysen av elevernas uttalanden.  

 
Indikatorer Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet 
God förståelse mellan 
bedömning och betyg 

X   

Kunskapskrav i 
examinationsuppgifter 

X   

Uppnå eftersträvade 
betyg eller kunna 
motivera varför de 
inte gjort det 

X   

Välunderbyggda 
argument vid 
konfrontation 

X X  

Resurser till 
förfogande 

X X  

Inte offer av 
omständigheter 

 X  
 

Kapabel att 
konfrontera problem 

 X  

Hanterar stress bra  X X 

Upplever skolan som 
någonting viktigt 

  X 

Skolan har en 
inneboende mening 

  X 

 

5.5 Etiska aspekter 

Kvale och Brinkmann diskuterar i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun (2009) fyra 
olika etiska krav som forskare bör tänka på med intervjuundersökning. Informerat samtycke är 
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den första aspekten som författarna tar upp. Detta innebär att man måste informera 
intervjupersonerna om syftet med sin undersökning innan intervjuerna äger rum samt om 
eventuella risker och fördelar med att delta. Vidare innebär denna aspekt även att man måste 
informera intervjupersonen att det är helt frivilligt att delta och om önskas får dra sig ut när 
som helst, såväl före, under eller efter intervjutillfället. De krav som finns med i aspekten 
informerat samtycke finns även med i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
(Vetenskapsrådet, 2011). Dock är detta uppdelat i två aspekter, nämligen informationskravet 
och samtyckeskravet. Gällande samtyckeskravet måste samtycke hämtas från 
förälder/vårdnadshavare om den undersökta är under femton år (Vetenskapsrådet, 2011).  Vi 
har enbart intervjuat personer över femton år, därmed har vi bara behövt samtycke från 
svarspersonerna själva. Vi har dock varit tydliga med att de när som helst får hoppa av som 
respondent samt varit noga med att informera ovanstående rättigheter innan intervjuerna 
började.  

Konfidentialitet, vilket är den andra aspekten, handlar om sekretess. Man måste som 
forskare se till att intervjupersoners personuppgifter förvaltas på ett sådant sätt att obehöriga 
inte kan ta del av dessa uppgifter, med andra ord ska privat information som framkommit 
under intervjuerna avidentifieras (Kvale & Brinkmann, 2009). Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer kallar denna aspekt för konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 
2011). För att tillgodose detta krav har vi redan vid anteckningsstadiet tilldelat 
intervjupersonerna slumpmässiga nummer mellan 1 till 6. Vid ett litet urval, som vi har, har vi 
även tagit i beaktande att man inte bör ange kön eller ålder på uppgiftslämnarna. Vi använder 
oss av det könsneutrala pronomenet hen istället för han/hon, allt för att försvåra för 
utomstående att förstå vilka personerna är. 

I enlighet med den tredje aspekten, konsekvenser, menar Kvale och Brinkmann (2009) att 
konsekvenserna av en kvalitativ studie måste bedömas både efter den eventuella skada 
deltagarna kan lida med tanke på sitt deltagande i studien, både för den enskilda individen 
samt för den grupp individen representerar, samt bedöma nyttan av studien och de 
vetenskapliga fördelar som deras deltagande kan ge (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi bedömer 
att vår studie inte berör känsliga ämnen och därmed är det inte sannolikt att eleverna skulle 
kunna komma till skada av att delta i våra intervjuer.  

Aspekt fyra är forskarens roll. Med den menas det att forskaren har ett moraliskt ansvar 
under forskningsprocessen. Eftersom forskaren har äganderätt på den kunskap som tolkas av 
intervjuandet, måste forskaren ständigt väga etiska och vetenskapliga intressen mot varandra 
(Kvale & Brinkmann, 2009). 

Vetenskapsrådet (2011) har även ett krav kallat nyttjandekravet. Detta krav handlar 
egentligen bara om att den information som framkommer under studien inte får användas till 
andra syften än forskning. Informationen får exempelvis inte användas kommersiellt eller 
vidarebefordras till sociala myndigheter eller andra icke-vetenskapliga syften.  
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Eftersom den här studien i grunden bygger på tolkningar av enskilda personers yttranden 
har vi även tagit i beaktning den princip som inom samhällsvetenskapen och sociologin kallas 
för barmhärtighetsprincipen. Barmhärtighetsprincipen kan dels kategoriseras som en etisk 
och moralisk aspekt i samband med tolkningar, men är även på sätt och vis en metodologisk 
förutsättning för att kunna genomföra så korrekta tolkningar som möjligt. De etiska och 
moraliska aspekterna handlar om att man vid intervjutillfället och senare i analysen ska 
respektera svarspersonerna och deras utsagor. Enligt barmhärtighetsprincipen respekterar man 
svarspersonerna när man utgår från att de är förnuftiga och rationella varelser. Man ska alltså 
ha en intellektuell öppenhet vilket innebär att man aldrig ska utesluta att det är ens egna 
tolkningar som är felaktiga, inte svarspersonens utsagor. Som forskare ska man, så långt som 
det är möjligt, undvika att använda sig av material som på något sätt kan göra att 
svarspersonerna framstår som oförnuftiga. Den metodologiska aspekten av 
barmhärtighetsprincipen handlar om att de allra flesta människor är förnuftiga och rationella, 
därmed kommer man närmare korrekta tolkningar och sanningen om man utgår från att alla 
individer är förnuftiga (Gilje & Grimen, 2007: 233-237). 

5.6 Tillförlighetsfrågor  

Reliabilitet är en faktor som måste tas i beaktande. Här ställer forskaren frågan om någon 
annan skulle kunna göra en liknande undersökning med samma metod och komma fram till 
samma resultat (Lagerholm, 2005:27-28). Enligt Kvale och Brinkmann (2009) används 
begreppet reliabilitet främst inom den kvantitativa forskningen. Inom kvalitativ forskning 
brukar man snarare tala om trovärdighet gällande metod för insamling och bearbetning av 
data. Vi hade vid studiens början genomfört två pilotintervjuer där vi provade intervjuguidens 
uppbyggnad, vilka även var de första intervjuerna vi någonsin genomfört. Ju fler intervjuer vi 
genomförde, desto mer vana för intervjusituationer fick vi. Vår avsaknad av erfarenhet kan ha 
påverkat de initiala intervjuerna. Dock reviderade vi intervjuguiden efter pilotstudierna då vi 
upptäckte brister i den tidiga utformningen, vilket vi anser ha fått en positiv effekt.  Vidare 
kan miljön där intervjun äger rum vara av central vikt och kan påverka trovärdigheten. 
Intervjupersonerna själva fick välja miljö, på detta vis minimerades miljön som faktor. 
Avslutningsvis har vi använt ett bra intervjutekniskt hjälpmedel vilket bidragit till att bortfall 
av information minimerats.    

Lagerholm (2005:27) benämner termen validitet som i vilken grad studien undersöker det 
den är till för att undersöka. Frågan som måste ställas här är om ens syfte och frågeställningar 
har besvarats. Vi hade som syfte att med studien att undersöka hur elevers förståelse av 
kursplaner påverkar deras förmåga att hantera studieutmaningar i skolan. Vår analys av 
materialet visar att både syftet och frågeställningarna är besvarade, därmed är 
undersökningens validitetskrav uppfyllt. Validitet är likt reliabilitet ett begrepp som 
ursprungligen kommer från den kvantitativa forskningen men som på senare tid börjat 
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användas inom kvalitativ forskning. Inom kvantitativ forskning talar man om 
generaliserbarhet. Just graden av generaliserbarhet är beroende av hur graden av det 
undersökta kan anses vara gällande för hela den gruppen människor man valt att analysera 
(Lagerholm, 2005:19). Eftersom att detta är en kvalitativ studie som bygger på intervjuer med 
ett fåtal individer är svårt komma fram till generaliserbara slutsatser. Vår studie med sex 
intervjuer är så pass begränsad att det är omöjligt att dra generella slutsatser. Dock är inte vårt 
syfte att få en generell uppfattning av en hel grupp människor utan fokus har istället legat på 
beskrivna upplevelser hos enstaka individer. Vi anser dock att det är värt att lyfta fram att 
resultaten som kommit fram i vår studie mycket väl kan delas av fler elever, främst beroende 
på det breda spektrum av elever vi valt. 

Det är också viktigt att belysa att det finns brister i kombinationen av den valda teorin och 
de metoder som den här studien utgått ifrån. Till exempel kan vi inte med säkerhet påstå att 
elever med låg KASAM helt saknar egenskaper som gör att de kan klarar av utmaningar i 
skolan. Det finns många variabler som inte beaktas av teorin. Exakt vilka dess variabler är 
dock svårt att säga. Men faktum är att utan en teori skulle vi troligtvist fokuserat på andra 
faktorer, samtidigt skulle vi gått miste om en djupare förståelse som en bra teori bidrar med. 
Avslutningsvis vill vi även poängtera att det finns elever som klarar skolan på ett bra sätt trots 
att de saknar god förståelse om kursplanernas innehåll och funktion.   

5.7 Arbetsfördelning  

Då den här uppsatsen skrivs av två personer vill vi presentera en tydlig redogörelse av 
arbetsfördelning.  

Vi var båda närvarande vid samtliga intervjuer. Dock delade vi upp det på så sätt att en 
person (Emil Eklund) var samtalsledare vid de tre första intervjuerna och den andra (Andreas 
Lindgren) vid de tre efterföljande. Samtalsledaren ställde större delen av de planerade 
frågorna utifrån intervjuguiden vilket lämnade utrymme för den andra personen att analysera 
samtalet och ställa följdfrågor. Vidare transkriberade vi de intervjuer som vi var samtalsledare 
för. 

Vi valde att analysera de två första intervjuerna tillsammans för att sedan analysera två 
intervjuer var självständigt. Anledningen till att vi analyserade två intervjuer gemensamt var 
för att säkerhetsställa en hög validitet på de intervjuer vi analyserade självständigt. Vidare 
ville vi att analyserna skulle följa samma struktur och systematik.   
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6. Resultat och analys 

I avsnittet Resultat och analys presenteras varje enskild intervju separat där resultaten 
analyseras kontinuerligt. I analysen använder vi vårt klassificeringssystemet som vi beskrivit i 
metodkapitlet som en matris. I detta kapitel görs inga jämförelser mellan de olika 
intervjuerna, detta sker i det efterföljande kapitlet Diskussion där generella drag från samliga 
intervjuer diskuteras samt kopplas till tidigare forskning.  

6.1 Intervjuperson 1 

Intervjuperson 1 går andra året på gymnasiet på en skola i Mellansverige. Hen går på 
handelsprogrammet. Anledningen till att hen valde just det programmet var att respondenten 
ansåg sig vara mer praktiskt lagd och ”gillar att göra saker kreativt”.  

Ur intervjun framkommer det att hen förespråkar praktiskt bedömning före traditionella 
skriftliga bedömningsformer. När vi frågar intervjupersonen vad hen tror att läraren bedömer i 
praktiskt arbete får vi ett osäkert svar:  

”Det vet jag inte. Alltså jag, jag vet inte. Dom kommer och kollar. Kollar lite, man vet inte, 

smygtittar lite”.  

Eleven har alltså dåliga insikt i vad läraren anser vara viktigt vid dess tillfällen. 
Intervjupersonen har även låg begriplighet gällande kopplingen mellan mål och kriterier i 
kursplanen och det som faktiskt görs i skolan. När vi frågar respondenten vad hen tror lärare 
utformar sin undervisning och prov utifrån, känner hen inte till någon koppling till kursplaner, 
vilket är det lärare som ska bygga sin undervisning på. Intervjupersonen menar att man inför 
prov pluggar på det som tas upp på lektionerna och ”hoppas på det bästa”. Dessa två 
ovanstående exempel tyder på en låg begriplighet gällande vad som undervisning baseras på. 
Hen förordar praktiska bedömningsformer men säger sig inte riktigt veta vad som faktiskt 
bedöms under dessa tillfällen. Eleven ser inte undervisningens struktur och kan därmed inte 
förutse lärarens intentioner gällande bedömning. Detta blir ännu tydligare när hen uttrycker att 
man får ”hoppas på det bästa”, vilket tyder på att eleven inte med säkerhet kan förutsäga 
framtiden och den kan därmed upplevas som kaotisk och slumpmässig.  

Ett annat tecken på att intervjupersonen har en låg begriplighet är bristen på kunskapen om 
kursplaner. Respondenten styrker först att lärare på skolan är väldigt tydliga med att belysa 
vikten av kursplaner i sin undervisning. Vidare menar hen att samtliga lärare går igenom 
dessa noggrant inför varje ny uppgift, så pass mycket att hen säger att: 

 ”vi [elever] sitter bara och gnäller när dom går igenom betygskriterierna”. 
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 Anledningen till att lärarna går igenom kursplanerna grundar sig, enligt hen, i att eleverna 
inte begriper sig på språket i dokumenten. Detta är speciellt tydligt då eleven inte kan återge 
något ur kursplanerna då de, enligt respondenten, består av ”massa avancerade ord”. 
Intressant är att eleven upplever att det skulle vara givande att använda sig av kursplanerna 
och betygskriterierna då hen menar att ”det ju står klart och tydligt vad som ska vara med i 
svaren”. Att hen inte använder sig av kursplanerna trots att hen upplever att resultaten skulle 
bli bättre om detta gjordes, är en indikation på en låg hanterbarhet. Att eleven inte kan 
använda kursplanen som en resurs beror i grunden på att eleven har en låg begriplighet 
gällande innehållet. På så vis påverkar den låga begripligheten nivån av hanterbarhet.  

Som ovanstående exempel påvisar har eleven en låg nivå av begriplighet. Dock är 
hanterbarheten högre. Det framkommer i intervjun att eleven vid flera incidenter visat prov på 
handlingskraft då hen ifrågasatt lärares bedömning och betyg. En incident som eleven nämner 
är när hen konfronterade läraren i matematik angående ett resultat i samband med ett prov. 
Respondenten ansåg sig ha blivit felbedömd och konfronterade läraren med detta och fick 
resultatet ändrat till det hen ansåg sig förtjäna. Vid ett annat tillfälle konfronterades även 
läraren i historia efter en skrivuppgift där hen samarbetat med en klasskamrat. Klasskamraten 
fick ett högre betyg än respondenten vilket enligt hens utsaga berodde på hens yviga 
personlighet som gjorde att läraren gav henom ett lägre betyg än klasskamraten som har en 
lugn och tyst personlighet. Även vid det här tillfället fick intervjupersonen sin vilja igenom. 
Dessa konfrontationer indikerar att respondenten innehar en hög nivå av hanterbarhet då hen 
inte känner sig som ett offer för omständigheter utan istället bemöter dessa omständigheter 
som utmaningar snarare än problem. Det är tydligt att eleven känner en stark tillit till sig själv 
och sin förmåga som resurs. En intressant iakttagelse i samband med konfrontationen kom 
fram när vi frågade hur hen argumenterade för sin sak. Respondenten svarade att: ”jag pratade 
bara på, jag skulle bara ha det”. Hen sökte inte stöd i något styrdokument för att underbygga 
sin argumentation. Återigen går intervjupersonen på intuition vilket i sig tyder på en låg 
begriplighet, men i det här fallet påverkar inte begripligheten hanterbarheten negativt, vilket 
det gjorde i det tidigare fallet. Avslutningsvis upplever sig eleven ha ett varierat kontaktnät av 
resurser i form av lärare, vårdnadshavare och klasskamrater som är en förutsättning för hög 
nivå av hanterbarhet.  

Intervjupersonen upplever inte skolan som känslomässigt viktigt, eleven beskriver sig själv 
som en sportintresserad person snarare än en skolperson. Skolgången känns ändå bättre nu än 
i högstadiet enligt respondenten, vilket tyder på att meningsfullheten har haft en uppåtgående 
kurva. Vi anser att respondentens meningsfullhet överlag ändå är på en relativt hög nivå. Hen 
säger att en viktig anledning att man går i skolan är att:  

”man vill ha betygen, [då det är] enklare att få jobb och så efter, och ha lite kunskaper om saker”.  

Detta tyder på att intervjupersonen har en framtidsvision och känner därmed viss 
meningsfullhet med sin skolgång. Betygen fungerar således som en motivationskomponent 
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för eleven, även om eleven tillägger att den nya betygsskalan gör det svårt att uppnå höga 
betyg. Speciellt tydligt blir detta då hen enligt egen utsago idrottar upp till nio gånger i 
veckan, som avsevärt begränsar tiden hen kan lägga ner på sina studier. Detta leder till att 
eleven samlar på sig många restuppgifter som hen utrycker måste ”fixas ordning i slutet av 
året”. De här perioderna präglas av mycket stress. Att respondenten försöker åtgärda resterna 
samt accepterar detta tyder på att hen upplever sig ha kraft att ta tag i utmaningarna och ta sig 
igenom dem, vilket således innebär hög nivå meningsfullhet. Här kan man tydligt se att det 
finns en tydlig korrelation mellan meningsfullhet och hanterbarhet, där meningsfullhet är en 
förutsättning för hög hanterbarhet. Elevens nivå av meningsfullhet påverkar hens förmåga och 
vilja att hantera problem, utmaningar och stress på ett positivt sätt.  

6.2 Intervjuperson 2 

Respondenten går likt tidigare person i årskurs två på gymnasiet. Även denna elev går på 
handelsprogrammet. Dock var inte det första valet eftersom intervjupersonen sökte in på 
teknikprogrammet utan att komma in: ”När jag gick i nian ville jag först gå på teknik […] jag 
gillar att hålla på med datorer men det va svårt för mig att komma in på teknik”. Hen tycker 
ändå att handelsprogrammet var ett bra val då hen i framtiden vill öppna en datorbutik:  

”Tanken var att jag börjar handel så har jag ändå kunskap och sånt inom handel, typ, öppna butik. 

Och därifrån kan jag plugga vidare inom dator”.  

När vi frågar respondenten om vad som ligger till grund för lärares bedömning av elever 
visar hen en relativt hög nivå av begriplighet: ”Ja, det är väl kunskapen tror jag. Hur mycke 
man kan, hur mycke man bevisar att man kan”. Hen är vid flera tillfällen under intervjun noga 
med att poängtera att det är den bevisade kunskapen man bedöms utefter. Respondenten 
föredrar praktiska bedömningsformer, och har en klar bild av vad man bedöms på även i dessa 
situationer:  

”Vi måste bevisa hur mycke vi kan, och under en lägre period[ …] typ när vi står på mässor ska vi 

visa att vi kan sälja om det kommer fram kunder, att vi verkligen pratar och säljer våra produkter 

för att bevisa att vi lärt oss saker”.  

Elevens svar påvisar en bred kunskap om vad bedömning innebär. Eleven upplever sig ha 
vetskap om vad man bedöms utefter och hen har även viss kunskap om kursplanens innehåll, 
framförallt kraven i betygskriterierna och vad som krävs för att uppnå ett visst betyg:  

”Man gör det här för att uppnå dom här målen. Sen får man sikta på det man…vill så kan man se 

vad som behövs för att kunna nå till A till exempel, det är bara kolla vad som står under varje 

betyg”. 

Eleven kan i teori förklara hur man använder kursplanerna, men kan inte ge konkreta exempel 
på deras innehåll. Enligt intervjupersonen är ambitionen med skolan att få godkänt i betyg 
eftersom det öppnar upp möjligheter för framtiden. Även om ambitionsnivån kan tolkas som 



 34 

låg är nivån av begripligheten hög. Händelser och upplevelser runt betyg och bedömning 
uppfattas som förutsägbara då hen har koll på vad man bedöms utefter samt har kunskap om 
mål och kriterier i kursplanen.  

Respondentens upplevda uppfattning är att stress är vanligt förekommande samt att det 
påverkar hens studier negativt:  

”Jag…just nu på slutkanten så har jag  börjat bli lite smålat. Jag skjuter hela tiden upp det hela 

tiden[…] mot slutet så har de…bara matat med saker som vi ska göra”.  

Enligt respondenten yttrar sig stressen vid provsituationer då det är vanligt förekommande att 
hen glömmer saker på grund av stressymptomen. Vidare svarar hen på frågan om det är 
möjligt att påverka sina betyg följande:  

”Lärare har säkert bra svar så att jag ändå förstår varför det blev det betyget. Och vad jag kan göra 

för att det ska bli bättre? Det är lärare som bestämmer”. 

Eleven har en relativt låg nivå av hanterbarhet då hen upplever sig inte alltid ha kontroll över 
sin skolsituation, vilket exempelvis yttrar sig i att uppgifter hela tiden skjuts upp till senare 
tillfällen. Vidare är hens upplevda uppfattning att man inte kan påverka dessa omständigheter 
eftersom det ändå är lärare som har eget mandat. Lägg därtill att trots att eleven säger sig 
begripa sig på mål och kriterier i kursplaner så utnyttjar inte eleven dessa kunskaper. 
Kursplanen är alltså en resurs eleven inte använder, vilket även det påverkar nivån av 
hanterbarhet.  

Det som även påverkar nivån av hanterbarhet är respondentens meningsfullhet. Hens 
allmänna uppfattning av skolan är präglad av tristess:  

”Just nu börjar jag bli väldigt skoltrött. Det är i slutet av året, det är mycket grejer, man bli bara 

trött och less”.  

Anledningen till att respondenten går i skolan är enligt hen själv att ”få betyg och kunna gå 
vidare”.  Skolan prioriteras inte heller i första hand. Respondenten säger att anledningen till 
stressen och att hen ligger efter är på grund av att hen håller på att ta körkort, vilket för 
närvarande tar upp en stor del av tiden. Trots att hen upplever en mening med att gå i skolan, 
vill lära sig saker och få betyg, är skolan inte känslomässigt viktigt eftersom andra saker 
kommer före. Just eftersom körkortet prioriteras uppfattas skoluppgifter som betungande 
ansvarbördor snarare än utmaningar, vilket resulterar i låg meningsfullhet. Däremot är 
framtidsvisionerna om att öppna en datorbutik känslomässigt viktigt för respondenten och hen 
belyser ständigt att det är viktigt att prestera i skolan för att hålla den drömmen vid liv. Då ha 
hen har en tydlig framtidvision som skolan är viktig för, har respondenten en relativt hög 
meningsfullhet, dock inte på ett högre plan då skolan inte är känslomässigt viktig.  
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6.3 Intervjuperson 3 

Även intervjuperson 3 går andra året på gymnasiet. Intervjupersonen hade först tankar på att 
läsa ekonomi på gymnasiet, vilket hen också gjorde i några veckor innan hen tillslut kände att 
handelsprogrammet var mer passande. 

”Det kanske var mer mina föräldrar som ville att jag skulle ha lite bredare utbildning och så där. Då 

bestämde jag mig för att byta, så då tänkte jag att jag kanske är mer praktisk av mig och så.” 

På frågan angående vad respondenten tror att lärare baserar bedömning och betyg på svarade 
respondenten: ”utvecklingen tror jag. Hur eleverna utvecklas”. Eleven upplever alltså att 
läraren baserar sin betygssättning utifrån elevernas progression och inte främst från deras 
prestationer och kunskapsnivå, även om eleven vid ett senare tillfälle uttrycker att resultaten 
också är viktiga för betyget. Respondenten tror även att elevers attityder har en viss påverkan 
på lärarna i samband med bedömningen. ”jo, men jag tror nog litegranna. Man ska lyssna och 
bete sig rätt och sådära”. Hen tycker inte heller att betygssättning är helt rättvis:  

”nej, egentligen inte eftersom man är olika. Man lär sig på olika sätt och olika snabbhet. Så det 
är egentligen orättvist tycker jag. […] asså. Eftersom man är olika. Som person så blir det att 
man behöver bedömas på olika sätt. Men nu är det ju inte så. Nu bedöms man lika. Alla ska 
vara lika, men lika är egentligen orättvist eftersom man är olika. Så tycker jag i alla fall. 

Respondenten skiljer alltså på begreppen lika och rättvist bedömning. Hen är beredd att hålla 
med om att elever bedöms lika, men för ett resonemang där hen menar att det inte rättvist att 
alla ska bedömas efter samma kriterier då individer har olika egenskaper och fungerar på 
olika sätt. Respondentens resonemang om rättvis bedömning visar på en relativt hög nivå 
begriplighet. Hen har insikt i hur bedömning i teorin ska fungera, att elever ska bedömas efter 
samma kriterier och med likvärdighet. Att hen sen är av en annan uppfattning och även kan 
föra ett visst resonemang visar även det på en högre nivå begriplighet. Samtidigt tror 
respondenten att elevers progression är den primära grunden för bedömning när lärare sätter 
betyg. Detta går i viss mån emot hens resonemang om rättvis bedömning och stämmer inte 
alls överrens med vad lärare tittar i samband med betygssättning, vilket därmed tyder på en 
låg nivå begriplighet.  

Respondenten har inte tidigare hört talas om kursplaner, men efter det att vi i intervjun 
beskrev vad en kursplan är och vad den innehåller menade hen att de ofta går igenom 
kursplanerna i helklass på lektionerna: ”vi går nästan alltid igenom dom [kursplanerna] innan 
uppgifter”. Vidare berättar respondenten att de går igenom betygskriterierna tillsammans, 
läser igenom dem och pratar om dem, men det uppstår sällan några djupare samtal och 
diskussioner i klassen. På frågan hur respondenten själv deltar vid dessa genomgångar svarar 
hen: ”Ibland lyssnar man och man förstår inte alltid. I början var det lite svårt det här… 
nyanserat och det va ju med överallt.” Respondenten har en god uppfattning hur betygsskalan 
F-A fungerar, men upplever samtidigt att det är svårt att tolka innehållet i de olika kriterierna: 
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”Ibland är det lite knepigt att veta vad man ska göra för att få ett högt betyg”.  Vid flera 
tillfällen har det dessutom hänt att respondenten har fått betyg som hen inte varit föreberedd 
på, samtliga gånger har betyget varit bättre än hen förväntat sig. Eleven anger även att den 
nya betygsskalan gör det svårare att få bra betyg då det: ”hela tiden känns som att man skjuts 
neråt”.  

Det är tydligt i respondentens beskrivning att innehållet i kursplanerna inte riktigt når fram 
till eleverna. Det uppstår till exempel inga diskussioner om de olika kriterierna i klassen vilket 
är ett tecken på att eleverna inte fullt ut förstår innebörden. Detta kommer dessutom fram i 
respondentens egna upplevelser om innehållet, då hen berättar att det förekommer många ord 
som hen inte riktigt begriper, vilket tyder på en låg nivå av begriplighet. Det faktum att 
respondenten spontant nämner ord som ”nyanserat”, vilket är vanligt förekommande i 
kriterierna, visar på att eleven någon gång försökt förstå kursplanerna. Respondens problem 
med att tolka kriterier har även bidragit till att elevens resultat på uppgifter och slutbetyg vid 
flertalet tillfällen kommit som en överraskning, vilket är ett tecken på låg begriplighet 
gällande kopplingen mellan kriterier och betygsättning. 

Eleven tycker att sina egna betyg är någorlunda rättvisa:  
”ibland har jag velat visa mer, men det kan vara svårt eftersom många är mer framåt än andra. Så 

då kanske dom får mer uppmärksamhet och så. Men ja ganska rättvis för mig”.  

Hen är medveten om att det på något sätt krävs att man visar vad man kan, något hen inte 
alltid lyckats med då det finns andra i klassen  stjäl uppmärksamheten. Detta tyder på låg 
hanterbarhet då respondenten saknar hög tillit till sig själv och sina resurser samt inte 
upplever sig ha förmåga att konkurrera med de elever som hen beskrivet som ”mer framåt”.  
Det har inte heller hänt att respondenten ifrågasatt ett betyg, vilket naturligtvis till stor del 
beror på att hen inte upplever att hen fått att ett lägre betyg än förväntat. När vi frågade hur 
intervjupersonen hypotetiskt skulle gå tillväga ifall hen blev missnöjd med ett betyg, framkom 
det att hen skulle gå till läraren och ”fråga hur det kommer sig att jag fått ett sämre betyg än 
vad jag själv tycker. Sen skulle jag fråga vad jag skulle göra för att få ett bättre, så att jag får 
ett betyg som jag tycker jag förtjänar, men det är ju egentligen läraren som bestämmer”. Det 
verkar finnas en tendens att hen inte riktigt är beredd att ta strid för sak utan istället utgår från 
att läraren har rätt i sin bedömning vilket påvisar låg hanterbarhet.  

Respondenten har inte någon känslomässig anknytning till skolan. På frågan vad eleven 
tycker om att gå i skolan säger hen: ”det är bra i sig och så, men man blir ju trött, det är inte 
kul att plugga”. Hen beskriver inte heller betygen som en morot för att gå i skolan och har i 
övrigt svårt att definiera vad som gör det värt att engagera sig och lägga ner tid på studierna: 

 ”eee [paus] det är ju [paus] väl viktigt att man lär sig hur hushållet, hur man ska behandla pengar 

och sånt där, tycker jag är ganska viktigt, sen så vet jag inte riktigt”.  

Eleven har till exempel inga direkta framtidsvisioner som skulle kunna göra det värt att satsa 
på skolan utan beskriver skolan som tråkig. Eleven har således en låg nivå av meningsfullhet. 
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Den låga meningsfullheten påverkar även respondentens hanterbarhet vilket kommer fram när 
hen beskriver sin studieplanering. Till exempel föredrar personen muntlig examination före 
skriftlig på grund av att ”jag är den där som pluggar dagen innan…om jag pluggar […] det 
märks inte lika mycket att man inte har pluggat när det är muntligt”.  Hen tenderar att skjuta 
upp uppgifter så länge som möjlig, vilket tyder på avsaknad av motivation eller 
meningsfullhet och påverkar hur hen hanterar problem och stressmoment såsom 
provsituationer.  

6.4 Intervjuperson 4 

Intervjuperson 4 går en samhällsvetenskaplig linje i årskurs ett på gymnasiet. 
Intervjupersonen tycker generellt om att gå i skolan, men tillägger att det stundtals kan vara 
ganska jobbigt. Respondenten tycker att språkämnena är det viktigaste för henom i skolan, 
och då framförallt de utländska språken: ”jag tycker språk är viktigt, så man kan prata med 
andra personer”. Det framkommer även att en viktig orsak till att respondenten valde en 
samhällsvetenskaplig linje var för att få möjlighet att åka på studieresa under senare år på 
gymnasiet. Även efter gymnasiet ser intervjupersonen fram emot att resa runt i världen och 
det är bland annat då som hen menar att kunskap om språk kan komma väl till användning. På 
så sätt upplever intervjupersonen att skolan fyller en funktion och skapar meningsfullhet då 
den tillgodoser personen med kunskap och förmågor som hen anser sig ha användning av 
utanför skolan och även senare i livet.  

Intervjupersonen visar på svag begriplighet angående korrelationen mellan centralt 
innehåll i kursplaner och den faktiska undervisningen. När vi frågade vad hen tror att lärare 
ska basera undervisningen på svarade hen:  

”Jag vet inte, man kan ju undra ibland. Dom borde ju ta från det man jobbat med, men jag vet 

inte…dom hittar säkert på själva.”  

Vid några tillfällen har eleven även haft problem att förutse vad som anses vara relevant 
kunskap. Detta har bland annat lett till dåliga resultat på vissa prov då eleven anser sig ha 
”pluggat mycket, fast på fel grejer och då blir man besviken”. Hen anser sig ha någorlunda 
bra insikt i vad som ligger till grund i lärares bedömning av elever:  

”Jag tror dom flesta går nog bara efter proven men jag tycker det man gör på lektionerna, det är då 

man visar mest.”  

Eleven utger sig ha god koll på vad som krävs att uppnå önskvärda betyg, det vill säga 
prestera goda resultat vid examinationstillfällen. Däremot får vi svar som är både korta och 
svåra att tyda då vi frågor hen om kursplaners roll i skolan. Hen säger sig förstå kursplanens 
mål och kriterier men kan inte under intervjun utveckla svaren mer ingående. Detta är ett 
tecken på låg begriplighet vilket framförallt görs sig tydligt då vi frågar vad som krävs för att 
exempelvis få betyget B: ”Nej, det vet jag inte, jag brukar bara köra”. Då eleven inte har 
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tillräcklig förståelse om kursplanens utformning tvingas respondenten gå på känsla. Den låga 
begripligheten påverkar i aktuellt fall även hanterbarheten, eftersom eleven inte fullt ut kan 
förklara undervisningens struktur kan hen inte heller utnyttja resurser som, om hen hade en 
högre begriplighet, funnits till förfogande. Vidare utger sig hen för att blivit orättvist bedömd 
på vissa kurser, främst i två kurser där klassen bestått av en konstellation av olika elever från 
olika program. Dessa situationer leder till att hen inte känner sig få möjligheter att visa sin 
potential:  

”Jag tycker inte riktigt att jag får chansen att visa vad jag kan, för jag kan mer. Ibland är det ganska 

stora grupper så blandar dom massa klasser och då är det svårt att visa vad man kan”.  

Enligt KASAM:s komponent hanterbarhet ser sig hen här som ett offer för omständigheter, då 
hen inte har förmåga att hantera situationen och konkurrera med andra i klassen.  

Respondenten säger att stress är något som påverkar hen negativt. Oftast brukar hen 
planera skolan bra för att undvika stress ”Jag brukar pusha mig själv att göra saker i tid, jag 
brukar inte göra allt i sista minuten”. Dock händer det, då det är mycket att göra i skolan, att 
hen tvingas prioritera vissa prov som hen anser vara viktigare än andra. Främst prioriterar 
respondenten ämnen som hen anser kan komma att påverka framtiden och som därmed är 
meningsfulla att lägga tid och engagemang på. När det är som mest stressig tenderar eleven 
att hantera studierna på ett sätt som påverkar hens resultat negativt: ”Har jag mycket att göra 
så gör jag ingenting. Då tänker jag att jag tar det sen”. Här påvisar respondenten en låg 
hanterbarhet då hen kapitulerar helt när utmaningar upplevs som allt för stora.  

6.5 Intervjuperson 5 

Respondenten går i årskurs ett på gymnasiet inom en samhällsvetenskaplig linje. Enligt 
respondenten stod valet mellan naturprogrammet och samhällsprogrammet, där den senare 
valdes då hen har ett stort intresse för historia som läses mer på samhällslinjen.  

Intervjupersonen tycker om att gå i skolan och säger att det är ”kul och viktigt” att gå i 
skolan: ”under hela tiden i skolan har man ju också fått lära sig hur man ska bete sig mot 
andra människor”. På frågan vad som är viktigt i skolan får vi ett snabbt svar:  

”Att man lär sig. Det är väl viktigare än betygen egentligen tycker jag men i samhället är det inte 

så, där är det bara betyg”.  

Att just lära sig är ett återkommande resonemang som hen tar upp i intervjun, och eleven 
säger även vid ett senare tillfälle i intervjun att: ”Jag känner att betyg är något som kommer i 
second hand. Fast jag vet att det är mycket viktigare än vad jag tycker att det är”. För 
intervjupersonen är skolan känslomässigt viktig då hen ser en djupare mening med att gå i 
skolan. Det är inte bara betyg och kunskapsinhämtning som är viktigt för hen, även att man 
får lära sig hur man ska bete sig som medmänniska är viktigt. Därmed har hen en relativt hög 
meningsfullhet då hen anser att skolan utvecklar människor och därför är viktig att gå i.  
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När vi frågar respondenten vad hen tror att man bedöms utefter i skolan får vi ett osäkert 
och tvekande svar: 

 ”Det är väl…vet inte exakt. Det är väl alla prov, men det kan det väl inte vara. Det måste ju vara 

dom senaste proven, utvecklingen. Det är väl det dom ska mäta, utvecklingsanpassningen”.  

Hen har dålig koll på vad som kan ligga till grund för bedömning och betygsättning och har 
en låg begriplighet för hur lärare bedömer elever. Däremot har hen klar bild av vad lärare 
baserar sin undervisning på: ”Det är saker från läroplanen. Lärare följer ju bara order”. Hen 
upplever även att innehållet som finns i läroplaner och kursplaner i stor utsträckning handlar 
om att tolka ord och formuleringar som leder till att dokumenten blir svåra att begripa, vilket 
blir tydligt när hen säger följande:  

”Ibland är dom [kursplanerna]  svåra att förstå, vad är egentligen ’någorlunda förståelse’…och då 

undrar man vad är ’någorlunda förståelse’… enligt deras [lärarnas] mått?”.  

Respondentens resonemang visar på en hög begriplighet när kommer till att se och förklara 
skolans strukturer, hur läroplaner och kursplaner ligger till grund för undervisningen. Hen vet 
att det finns centrala dokument som styr arbetet i skolan. Även fast hen vet att dokumenten 
finns och vet hur de ska användas säger hen sig inte förstå innehållet då de enligt 
respondenten innehåller otydliga ord och formuleringar som kräver tolkning. Som framgår har 
hen en låg nivå av begriplighet både när det kommer till vad man bedöms utefter samt hur 
innehållet i styrdokumenten ska tolkas.  

Vidare händer det ofta att hen får oförutsedda betyg. Hen har både blivit negativt och 
positivt förvånad vid betygsättning vid ett flertal tillfällen: ”Exempelvis i svenska tyckte jag 
att jag presterade C men jag fick bara ett E”.  Elevens egna tankar om sina prestationer 
stämmer inte överens med lärarnas, därmed riskerar elevens situation i skolan många gånger 
oförutsägbar och rörig vilket tyder på låg begriplighet. Trots att begripligheten är låg är 
hanterbarheten hos eleven hög. Detta visar sig i hens sätt att konfrontera lärare vid missnöje i 
samband med bedömning. Intervjupersonen berättar om ett specifikt tillfälle i årskurs nio då 
hen inte fick önskat betyg i hem och konsumentkunskap:  

”Jag fick inte något svar från läraren så jag gick till rektorn och frågade. Till slut höjdes mitt betyg 

från G till VG. Står man bara på sig så får man det till slut”.  

Intervjupersonen ställer höga krav på lärare och vill ha underbyggda motiveringar till 
betygen: ”Ifall dom [lärarna] har bra åsikter och såna saker och formulerat vad dom baserat 
betygen på. Om lärarna kan förklara, kan jag ju hålla med eller inte hålla med”. Respondenten 
visar stor insikt om sina rättigheter då hen inte bara konfronterar lärare utan även ställer krav 
på att få motivering som då sedan kan användas som en resurs vid konfrontation. Det är 
uppenbart att hen ser sig själv som en central resurs och litar på sin egen förmåga att hantera 
situationer. Däremot saknar hen andra resurser, såsom förmåga att använda sig av kursplaner 
och ett bristande kontaktnät:  
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”Föräldrarna kan ju inte hjälpa så mycket, speciellt när det gäller matte och sånt för är ju…dom kan 

det ju helt enkelt inte. Och lärarna är ju ganska svåra att få tag i”.    

Som vi tidigare nämnt känner respondenten en hög meningsfullhet med att gå i skolan. 
Nivån av meningsfullhet är också hög då hen inte uppfattar stress som något problem, även i 
pressade situationer, exempelvis då det är mycket i skolan:  

”Nej jag känner inte så mycket stress. I så fall borde jag känna det nu. Vi har massa Nationella 

Prov, vi hade det förra veckan, vi har det nästa vecka, och jag tror att vi har det den här veckan 

också”.  

Då vi återigen frågar om hen inte ens blir stressad inför svåra prov får vi som svar: ”Nej. 
Även fast man misslyckas så är det inte hela världen”. Då hen inte upplever stressade 
situationer som betungande och inte ser enskilda jobbiga händelser som livsavgörande 
resulterar i en hög nivå av både meningsfullhet och hanterbarhet.  

Något som däremot sänker respondentens känsla av meningsfullhet är den nya betygskalan 
som hen uttrycker starkt förakt mot:  

”Fy fan va dåligt det är. Dom säger att betygen sjunker, men det kanske beror på systemet att man 

måste ha allting på det innan för att man ska kunna få ett högre betyg. Det känns så idiotisk tycker 

jag!”.  

Hen säger att den nya betygskalan inte gör det motiverande att sträva efter högre betyg: ”Man 
vet att man aldrig kommer få ett A…så det är ju bara att skit i det. Man känner sig inte 
motiverad…så tråkigt”. För intervjupersonen blir konsekvensen att betyg inte fungerar som en 
motivationskomponent.          

6.6 Intervjuperson 6 

Respondenten går första året inom en samhällsvetenskaplig inriktning. Hen har ett brett 
intresse för skolan, där både kunskapsinhämtning och betyg värderas högt:  

”Det är viktigt att lära sig nya saker och få nya kunskaper om olika ämnen…och höga betyg brukar 

man ju oftast få om man tycker ämnet är intressant”.  

Vidare säger respondenten att betygen är viktiga eftersom hen har planer att studera vidare 
efter gymnasiet: ”Jag vill komma in på högskola, men har inte bestämt exakt vad, men för att 
plugga vidare krävs bra betyg”. Eftersom skolan fyller en viktig funktion i hens liv blir nivån 
av meningsfullhet hög. 

Eleven har en bred uppfattning om vad som kan ligga till grund för bedömning i skolan. 
Hen anger allt från vad man presterar på lektioner, muntliga anföranden, nivån på skriftliga 
uppgifter samt resultat på traditionella prov som viktiga. Hen tror även att personlighet kan 
väga in i lärares bedömning av elever. Vidare uppfattar hen sina betyg som rättvisa, ”Ja jag 
tycker mina betyg är rättvisa, jag vet ju vad jag kan och inte kan” samt att betygen hen får 
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oftast är förväntade: ”När jag kan mycket får jag bra betyg, när jag kan mindre får jag sämre”. 
Enligt komponenten begriplighet upplever hen sin omvärld som ordnad och strukturerad. Det 
sker få eller inga oväntade situationer i samband med bedömning. När det uppstår händelser 
där resultaten är sämre än önskvärt kan hen förklara dessa oväntade händelser och ser dessa 
som förståeliga. Dessa tendenser påvisar en hög begriplighet när det kommer till hens relation 
till bedömning. Respondenten visar även prov stor förståelse när det kommer till mål och 
kriterier i styrdokument. På frågan om hen någon gång ifrågasatt ett betyg som hen inte varit 
nöjd med fick vi svaret:  

”Nja, eller jag kanske har fått ett B och frågar vad det krävdes för att få ett A. Då har jag fått 

förklaringen att typ analysdelen kunde vara bättre, ’om du skrivet såhär och såhär’. Då brukar jag 

känna att ’nä det där kunde jag faktiskt inte’”.  

I de flesta fall säger sig eleven redan innan lärarens motivering och förklaring till betyg veta 
svaret: ”Jag vet ju egentligen svaret innan, men vill ändå fråga. Man vill ju veta för man 
tycker att man skriver så utförligt som det går, och ändå sätter dom B istället för A”. Då hen 
har en hög begriplighet om vad man bedöms utefter och målen i styrdokumenten blir 
förklaringarna förväntade och gripbara. Vid ett tillfälle i intervjun antyder eleven att hen 
uppfattar sig tolka kursplanernas kriterier bättre än lärare, som enligt hen sätter för höga betyg 
på enkla uppgifter:  

”Vissa lärare bedömer väldigt högt för en väldigt enkel uppgift som kanske borde bedömas som en 

E-uppgift. Så kanske man får ett B på den, vilket är konstigt”.  

I övrigt anser hen att den nya betygskalan är bättre än den förra, framförallt på grund av att 
fler betygssteg har införts.   

Intervjupersonens höga nivå av begriplighet på samtliga plan påverkar nivån av 
hanterbarhet. Hens höga begriplighet angående kursplanerna medför att hen kan använda 
dessa som resurser i skoluppgifter. När vi frågade om hen brukar läsa kursplaner på egen hand 
fick vi följande svar: ”Ja jag brukar läsa dom typ när jag ska göra en skrivuppgift eller så. Vad 
som krävs för det betyg jag vill ha, så att jag får med allt”. Trots elevens djupa förståelse av 
kursplanen tycker hen att formuleringarna i dessa ibland kan vara svåra att förstå, men har 
ändå förmåga att utnyttja tillgängliga resurser för att hantera situationen: ”Det är jobbiga 
formuleringar så det är lättare att bara fråga läraren vad hon eller han tycker när man inte 
förstår”. Eleven upplever sig även ha andra resurser än lärare till sitt förfogande såsom 
vårdnadshavare, dock ser hen sig själv som sin viktigaste resurs och har full tillit till sin egen 
förmåga. Eleven påverkas inte nämnvärt av stress i skolan, även i intensiva perioder. Den 
främsta anledningen till att stress inte påverkar hen är en god framhållning: ”[…] det gäller att 
ha en bra planering” men ibland så anger även respondenten att det kan vara stressigt men har 
då inställningen att ”det är bara göra sakerna, jag försöker beta av uppgifterna vartefter”. Att 
hen hanterar skolan på det sättet indikerar att skolan är en viktig del, således är 
meningsfullheten hög.  
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7. Diskussion 

I diskussionen analyseras och tolkas resultaten som presenterades i föregående kapitel. I detta 
kapitel kopplas även resultaten till våra frågeställningar. Diskussion är uppdelad i två delar. 
Den första delen behandlar generella drag hos respondenterna utifrån det teoretiska 
perspektivet och i den andra delen diskuteras studiens resultat med tidigare forskning. Vi vill 
diskutera resultatet med syftet att förstå hur elevers förståelse av kursplaner påverkar deras 
förmåga att hantera studieutmaningar i skolan. 

Vi har tolkat resultaten med KASAM och kan därigenom diskutera kring våra inledande 
frågeställningar som handlade om hur elevers förståelse och deras upplevelser kring olika 
aspekter förhåller sig.   

• Hur påverkar elevers förståelse av kursplaner deras sätt att hantera sina studier?  
• Hur upplever elever relationen mellan kursplanens mål och betygsutfall som 

förutsägbara och begripliga? 
• Hur upplever eleverna att de har kontroll över sina studier och Vilka resurser 

känner eleverna att de har till förfogande i hanteringen av studieutmaningar?  
• Hur meningsfull upplever eleverna att skolan är och hur påverkar det elevernas 

upplevelse och hantering av stress? 

7.1 Generella drag 

Gemensamt för samtliga respondenter är att alla har tillgång till någon eller några former av 
resurser. Exempelvis känner alla respondenter att de har utomstående resurser att tillgå vid 
behov. Enligt KASAM:s definition innebär detta att samtliga intervjupersoner i viss mån har 
någon form av hanterbarhet, även om detta kriterium i sig självt inte genererar en hög nivå av 
hanterbarhet. Det som framgår från våra resultat är att nivån av hanterbarhet är beroende av 
främst meningsfullheten, för en hög hanterbarhet krävs således en hög meningsfullhet.  En 
hög meningsfullhet hos våra respondenter tenderar att resultera att man ofta konfronterar 
lärare vid bedömning och betygsättning. Framförallt är detta tydligt hos intervjupersonen 1 
och 5. Dessa respondenter har låg begriplighet men hög meningsfullhet och ser skolan som 
viktig, vilket medför att de upplever det värt att lägga ner tid och energi på att hantera 
eventuella problem i skolan. Vidare hanterar dessa individer stress på ett bra sätt samt har en 
hög tillit till sig själva då de ser sig som resurser, vilket är en förutsättning för hög 
hanterbarhet. Även intervjupersonerna 2 och 4 har visserligen någon form av meningsfullhet, 
främst då de har framtidsplaner som skolan på något sätt är viktig för. Dock är deras 
meningsfullhet inte tillräckligt hög eftersom de ofta tenderar att ge upp i pressade perioder, då 
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de antingen som intervjuperson 2 säger att ”jag skjuter hela tiden upp det…” eller som 
intervjuperson 4 ”har jag mycket att göra gör jag ingenting. Då tänker jag att jag gör det sen”.   

Att meningsfullheten påverkar nivån av hanterbarhet stämmer överens med Antonovskys 
resonemang om kopplingar mellan KASAM:s olika komponenter. Antonovsky menar även att 
en hög begriplighet är viktig för hanterbarheten, vilket inte stämmer överens med 
intervjuperson 1 och 5 som har låg begriplighet men hög hanterbarhet och meningsfullhet. 
Vårt sätt att undersöka hanterbarhet har främst utgått från huruvida respondenterna faktiskt 
konfronterat problem samt hur de hanterar stress medan Antonovsky även fokuserar på hur 
individers begriplighet påverkar hur man uppfattar vilka resurser som står till ens förfogande 
och hur dessa används för att hantera situationer. Med Antonovskys synsätt skulle bara 
intervjuperson 6 i vår studie uppnå en hög nivå av hanterbarhet då det är den enda eleven som 
aktivt använder sig av andra resurser än sig själv, i det här fallet kursplaner. Intervjuperson 6 
är även den enda som markant avviker från resterande respondenter då hen har höga värden 
på samtliga komponenter. I vår analys framstår intervjuperson 3 som den tydligaste motpolen 
till intervjuperson 6 och är den respondenten som har den totalt sett lägsta nivån av KASAM. 
Vidare är det även den enda respondenten i vår studie som definitivt har en låg nivå av 
meningsfullhet vilket vi ser som den enskild bidragande orsaken till att de andra 
komponenterna påverkas negativt.  

Intervjuperson 6 är den elev som genomgående visar en hög nivå av KASAM. Framförallt 
skiljer sig respondenten från de andra då hen har en bred kunskap om mål och kriterier i 
styrdokumenten. Eleven är den enda i studien som ser kursplaner som en resurs i skolarbetet. 
Anledningen till att hen kan använda kursplaner som resurs beror på att begripligheten är hög 
gällande dess innehåll. Det förekommer visserligen andra personer i studien som anser sig ha 
hög begriplighet om kursplaners innehåll och funktion, men ingen av dessa talar med samma 
djupa förståelse samt kan ge lika konkreta exempel på hur dokumenten används som 
intervjuperson 6. Dock är det uppseendeväckande att samtliga respondenter i undersökningen, 
även respondent 6 som har en hög nivå av begriplighet, anser att språket i kursplaner är 
komplicerat, vilket gör dessa svåra att förstå och använda sig av. Det verkar även finnas en 
medvetenhet på skolorna att kursplanerna kan vara svåra att förstå då samtliga respondenter 
uppger att lärare är noga med att gå igenom kursplanerna i helklass, där främst 
betygskriterierna behandlas. Några elever säger att de går igenom betygskriterierna så pass 
ofta att de inte orkar lyssna och ta till sig informationen medan andra upplever att 
genomgångarna ökar begripligheten. Faktum är att dessa genomgångar inte leder till ett ökat 
användande av kursplanerna hos eleverna. Enligt oss beror detta på att respondenterna, trots 
upplevd ökad förståelse, inte fullt ut begriper kursplanerna och kan därmed inte använda sig 
av dem, trots att flera respondenter anger att deras studieresultat troligtvis skulle förbättras om 
de faktiskt gjorde det. Vi anser att det finns en vilja (hanterbarhet) hos eleverna att använda 



 44 

kursplanerna i större utsträckning än vad de gör idag men då de inte förstår (begriplighet) 
innehållet saknar de förmåga att faktiska nyttja kursplaner som resurs.  

En annan genomgående tendens är att eleverna upplevt det svårt att förutse sina betyg, 
både vid examinationstillfällen och vid slutbetyg. Flera av respondenterna har upplevt sig fått 
ett sämre betyg än vad de förväntat sig medan samtliga respondenter i studien ofta blivit 
positivt överraskade vid betygsättning, vilka båda är tendenser på låg begriplighet i hur man 
uppnår betygskriterierna. Efter våra analyser av intervjuerna tror vi att respondenterna får 
oförutsägbara betyg på grund av att respondenterna har svårt att tolka vissa diffusa ord och 
formuleringar i betygskriterierna. Exempelvis nämner en person ordet ”nyanserat” och undrar 
vad det ordet innebär. Det framkommer i flera av intervjuerna att respondenterna har svårt att 
veta när och hur det har uppfyllt ett kriterium på grund av de inte begriper sig på språket i 
betygskriterierna, vilket i de flesta fall resulterar i att eleverna inte upplever att deras 
prestationer uppnår krav så som ”välgrundade och nyanserade reflektioner”, fast de i lärarens 
ögon gör det.  

Vi anser att det är tydligt att respondenterna upplever kursplanerna som svåra att använda. 
Anmärkningsvärt är att även de respondenter som anser sig ha goda kunskaper om 
kursplanernas funktion ändå har svårt att förstå innehållet. Det är egentligen bara 
intervjuperson 6 i vår studie som har den begriplighet som krävs för att kunna nyttja 
kursplanerna som resurs. Intressant är att även den respondenten uttrycker svårigheter att 
förstå språket och irritation över att innehållet måste tolkas, vilket lyfter frågan för vilka 
kursplanerna egentligen är utformade för.  

7.2 Resultat kopplat till tidigare forskning 

I våra intervjuer säger majoriteten av eleverna att de förordar praktiska bedömningsformer 
före teoretiska. Den främsta anledningen respondenterna anger är att det upplevs som mindre 
stressigt och hotfullt, med andra ord upplever respondenterna praktiska bedömningsformer 
som mindre livsavgörande samt att det är lättare att få bättre betyg när man bedöms praktiskt. 
Resultatet går därmed emot det som återfinns hos Törnvall (2001) där en majoritet av elever 
föredrar traditionella skriftliga prov, främst på grund av eleverna då vet vad som förväntas av 
dem. En intressant iakttagelse vi gör i våra analyser är att de respondenter med en lägre nivå 
av begriplighet är de som är mest positivt inställda till praktisk bedömning. 

Samtliga respondenter i vår undersökning uppger att de tror att attityder och uppförande 
påverkar lärare vid betygssättning. Flertalet respondenter säger att de vet att de inte borde 
göra det, men det tror ändå att det är en viktig faktor. Därmed är dessa tankegångar helt i linje 
med resultat från Törnvall (2001), Klapp (2008) och Redelius & Hay (2011). En respondent i 
vår studie går till och med så långt och säger att attityder och uppförande är bland det 
viktigaste att ta i beaktande vid betygsättning, eftersom det visar om man kan anpassa sig till 
olika situationer. Därmed rankar den respondenten, likt eleverna i Redelius & Hays studie, 
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attityder och uppförande som det viktigaste vid betygsättning. Att eleverna i vår undersökning 
tror att dessa kvalitéer mäts är dock inte helt konstigt då Selgheds (2004) studie där han 
intervjuat lärare visar att lärare faktiskt favoriserar elever som är lätta att umgås med vilket då 
i slutändan kan påverka betygen.   

Flera av respondenterna i den här studien anger att det har kännedom om mål och kriterier 
som återfinns i kursplaner. Det är dock endast ett fåtal som kan återge något konkret innehåll 
och med ord förklara och tala om innehållet i kursplanerna. Respondenterna säger sig alltså ha 
kontroll över kriterierna fast de inte kan redogöra för dessa, vilket är i linje med de resultat 
som framkommit i Redelius & Hays (2011) studie. I deras undersökning säger sig eleverna 
likt flera av våra respondenter ha kunskap om betygskriterierna men få elever kunde varken 
återge eller sammanfatta dessa, trots att samtliga av våra respondenter upplever att lärare ofta 
eller mycket ofta går igenom betygkriterier inför i så gott som varje nytt arbetsområde. Att 
respondenterna känner att lärare ofta går igenom betygskriterierna går emot Skolverkets 
nationella utvärdering av grundskolan 2003 (2004) där en stor andel elever upplever att de 
inte är informerade om vad som krävs för att uppnå ett visst betyg. Visserligen visar resultatet 
från Skolverkets utvärdering att lärare i teoretiska ämnen är avsevärt bättre på att gå igenom 
betygskriterier än lärare i praktiska ämnen, men i vår studie anger elever att samtliga lärare på 
skolan, vare sig ämnesinriktning, flitigt går igenom betygskriterier. Dock är det värt att 
poängtera att trots frekventa genomgångar är kunskapen överlag låg hos de flesta 
respondenterna. En annan intressant jämförelse som kan göras med Skolverkets utvärdering är 
det faktum att de elever som anser sig ha fått rättvisa betyg är de som upplevt att de fått god 
vetskap om ämnens betygskriterier. En liknande tendens i vår studie är att respondenter med 
lägre begriplighet gällande mål och kriterier också är de elever som konfronterat lärare i 
samband med att de upplevd sig blivit orättvist bedömd.  

Selghed (2004) poängterar att lärarna i hans studie känner ett stort stöd av styrdokument 
när de betygsätter elever på grund av att de kan söka stöd i betygskriterierna och hänvisa till 
dessa om elever opponerar mot betyg. Kursplaner kan därmed beskrivas som en resurs lärare 
har att tillgå. Det som framgår i vår studie är att kursplaner, förutom hos en respondent, inte 
kan användas som resurs i elevernas studier. Det är speciellt tydligt i de fall då respondenterna 
opponerar sig mot lärare. Lärare har här ett tydligt övertag gentemot eleverna eftersom de inte 
känner samma tillit och har lika stor kunskap om kursplaner.  

Ett av regeringens starkaste argument för införandet av den nya betygskalan var att fler 
betygsteg skulle öka motivationen för elever att sträva efter högre betyg (Regeringen 2008a). 
Flertalet av våra respondenter upplever den nya betygskalan som sämre än föregående, främst 
på grund av att det enligt dem blivit svårare att uppnå högre betyg. Några av respondenterna 
säger till och med att det är onödigt att sträva efter höga betyg då de är ouppnåeliga med den 
nya skalan. Faktum är att det bara är en respondent i vår studie som tycker att den nya 
betygskalan är bra. Regeringens förhoppning att nya skalan ska öka motivation stämmer inte 
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med våra respondenters utsagor, snarare tvärtom då de upplever att kunskapskraven höjts så 
pass mycket att det inte ens är värt försöka.  

Upplevelsen av stress i samband med betyg och bedömning är något som delar våra 
respondenter i två grupper, där den ena gruppen inte upplever stress som ett problem medan 
den andra gruppen gör det. De respondenter som upplever stress gör det i samband med 
situationer när de blir bedömda och vet att de måste prestera. Stressen är, vilket tidigare 
nämnts, främst påtagligt vid traditionella skriftliga examinationsformer men även i intensiva 
perioder i slutet av terminerna. Precis som i Törnvalls (2001) studie anger våra respondenter 
att stress ofta leder till svårigheter att tänka klart under provsituationer, vilket påverkar deras 
studieresultat.   
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8. Slutsatser 

Målet med studien har varit att undersöka hur elevers förståelse av kursplaner påverkar deras 
förmåga att hantera studieutmaningar i skolan. Ett av de resultat som kommit fram i studien är 
att elever har svårt att förstå innehållet i kursplanerna. Den främsta orsaken till bristen på 
förståelse är att ord och formuleringar i mål och kriterier uppfattas som svåra och avancerade 
samt svåra att förstå själva innebörden av. Detta gäller även de respondenter som uppfattar att 
de har god kunskap om kursplanens innehåll. Utav de sex elever som deltog i studien var det 
bara en som ansåg sig kunna använda kursplanen som ett verktyg i sina studier. 
Respondenterna bekräftar att lärare flitigt går igenom kursplanerna, men trots att lärare gör 
det pekar resultat från studien att förståelsen hos eleverna ändå inte tillräcklig för att fullt ut 
kunna använda sig av kursplanerna. Vidare visar våra resultat att den elev i studien som har 
bäst kunskap om innehåll i kursplaner även är den som upplever sig ha bäst kontroll över sina 
studier. Detta visar sig främst då den eleven sällan får oförutsägbara betyg och planerar sin 
studiegång så stress undviks.  

Även om många av våra respondenter saknar hög begriplighet klarar de ändå av att hantera 
utmaningar i skolan. Detta beror på att de känner en meningsfullhet med skolan där 
utmaningar upplevs som viktiga att klara av. Man kan alltså dra slutsatsen att en hög nivå av 
hanterbarhet, som innebär att man upplever sig kunna kontrollera och påverka 
omständigheter, är beroende av antingen en högre nivå av begriplighet eller meningsfullhet. 
Dock visar våra resultat att för att elever ska känna att de har väldig god kontroll ska både 
meningsfullhet och begriplighet vara hög.  

Kursplanernas syfte ska i lika hög utsträckning vara ett verktyg för elevers studier som det 
är ett verktyg för lärares undervisning och bedömning. Då undervisningen är uppbyggd kring 
kursplaner i olika ämnen och kriterierna i dessa är det som lärare baserar sina betyg efter 
borde det vara en självklarhet att elever ska kunna tillgodogöra sig av informationen. Lägg 
därtill att det i läroplanen (Lgy 11) uttryckligen står att skolan har som mål att alla elever ska 
kunna ta ansvar för sitt eget lärande och sina studieresultat samt kunna ”bedöma sina 
studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven för utbildningen” (Lgy 11:14). 
Det är uppenbart att detta mål inte uppnås av våra respondenter som alla anser att språket i 
kursplaner, bestående av avancerade ord och formuleringar, leder till en osäkerhet kring betyg 
och bedömning. Eftersom respondenterna inte förstår kriterierna fullt ut hamnar lärare i en 
maktposition eftersom de i sin yrkesroll blir experter och får tolkningsföreträde. Detta bidrar 
till att elever har svårt att förstå lärares motiveringar till betyg och skapar på så vis en 
osäkerhet hos elever då de får det svårt att ordna och förklara sin tillvaro. Vi menar elevernas 
möjligheter till utveckling reduceras till att enbart följa lärarens anvisningar och ”hoppas på 
det bästa”. Med en högre KASAM, där framförallt begripligheten om mål och kriterier i 



 48 

kursplaner är viktigast, skulle kontrollen att kunna påverka sin egen skolgång hamna hos 
eleverna själva.  

Vi anser att studien är viktig ur det avseende att den belyser hur elevers förståelse av 
exempelvis skolans strukturer kan påverka deras välbefinnande. Vi menar att en god 
förståelse av mål och kriterier i kursplaner inte bara är viktig för vidare kunskapsinlärning 
utan också för att elever ska må bra och trivas. Det är tydligt att respondenternas lärare lägger 
ner en hel del undervisningstid på att behandla kursplaner, där fokus främst verkar ligga på 
betygskriterierna. Dock är det uppenbart att informationen ändå inte når fram till eleverna. Vi 
menar därför att genomgångarna måste kompletteras med andra lösningar så eleverna i 
slutändan får förmågan att använda sig av denna tillgängliga resurs.  

Det skulle vara intressant att i vidare studier kvantifiera undersökningen för få en tydligare 
bild av hur nivåer av KASAM kan kopplas till hur elever förstår kursplaner samt hur det kan 
påverka deras prestationer i skolan. Vi tror även att KASAM som analysverktyg kan vara 
användbart i flera områden inom utbildningsvetenskap. Till exempel huruvida hög KASAM 
kan likställas med elever som man brukar säga ha ”knäckt skolkoden”. 
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Bilaga – intervjuguide 

Uppvärmning 
På vilken skola har du gått på innan? 
Varför valde du det här ämnet? 
Hur tycker att ditt val av skola har inneburit? 
 
Tema: Inställning till skolan 
1. Vad	  tycker	  du	  om	  att	  gå	  i	  skolan?	  	  

a. Vad	  är	  det	  som	  är	  viktigt?	  	  
b. Varför	  anser	  du	  att	  det	  är	  värt	  att	  lägga	  ner	  arbete	  och	  energi	  på	  

skolarbetet.	  	  
c. Känner	  du	  att	  hinner	  med	  allt	  som	  du	  borde	  hinna	  med?	  Hur	  hanterar	  du	  

perioder	  där	  det	  är	  (för)	  mycket	  att	  göra?	  	  
d. Hur	  tror	  du	  stressen	  påverkar	  dina	  studieresultat?	  (meningsfullhet)	  

	  

Tema: Upplevelser av betygsättning och bedömning 
2. Vad	  skulle	  du	  säga	  ligger	  till	  grund	  när	  läraren	  sätter	  betyg	  på	  elever?	  	  

a. Alternativ	  följdfråga:	  Upplever	  du	  att	  beteende	  och	  inställning	  till	  
skolarbete	  påverkar	  betygssättningen?	  

b. Hur	  brukar	  ni	  examineras	  (prov)?	  	  
c. Hur	  tror	  du	  att	  lärarna	  tänker	  när	  dom	  utformar	  arbetsuppgifter?	  Vad	  

baseras	  dom	  på?	  	  T	  ex	  frågor	  prov,	  uppsatsfrågor	  etc.	  (Begriplighet)	  
 
3. Är	  betygsättningen	  rättvis?	  (allmänt).	  	  

a. Tycker	  du	  att	  dina	  betyg	  rättvisa?	  (Hanterbarhet)	  
b. Förhållande	  till	  vad	  du	  kan?	  Förhållande	  till	  andra?	  

	  

4. Har	  du	  någon	  gång	  blivit	  förvånad	  över	  betyg	  antingen	  på	  prov	  eller	  på	  ett	  
slutbetyg?	  	  

a. Varför	  tror	  du	  att	  du	  fick	  det	  betyget?	  	  
b. Fick	  du	  någon	  förklaring?	  (Begriplighet)	  

	  

5. Hur	  viktigt	  är	  betyg	  för	  dig?	  	  
a. Har	  du	  några	  planer	  för	  framtiden	  som	  betygen	  är	  viktiga	  för?	  

(Meningsfullhet)	  
	  

6. Har	  du	  någon	  gång	  ifrågasatt	  ett	  betyg?	  	  
a. Om	  nej,	  hur	  skulle	  du	  gå	  tillväga?	  	  
b. Var	  skulle	  du	  vända	  dig?	  
c. Hur	  skulle	  du	  motivera/stödja	  din	  sak?(Är	  kursplanen	  en	  resurs	  för	  

eleverna)	  (Hanterbarhet)	  
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Tema: Kursplaner som resurs 
7. Hur	  har	  du	  kommit	  i	  kontakt	  med	  kursplanen?	  	  

a. Genomgång	  i	  klassen?	  Hur	  ofta?	  Läst	  själv?	  	  
b. Är	  det	  olika	  i	  olika	  ämnen?	  (Begriplighet)	  

	  

8. Kan	  du	  beskriva	  vad	  som	  förväntas	  av	  dig	  i	  kursplanerna?	  
a. Hur	  fungerar	  de	  nya	  betygsskalorna?	  	  
b. Känner	  du	  att	  du	  vet	  vad	  som	  krävs	  för	  att	  uppnå	  ett	  högre	  betyg	  i	  

exempelvis	  svenska?	  	  	  
c. Kan	  du	  återge	  vad	  som	  står?	  (Begriplighet)	  

9. Tycker	  du	  att	  kursplanen	  är	  ett	  hjälpmedel,	  för	  att	  uppnå	  dina	  mål?	  	  
a. Är	  den	  rättvis?	  Användbar?	  Trygghet?	  (Hanterbarhet)	  

10. Om	  du	  någon	  gång	  känner	  att	  du	  behöver	  stöd,	  var	  vänder	  du	  dig	  då?	  	  
a. Kamrater,	  hemifrån,	  lärare,	  internet.	  (Hanterbarhet)	  

 
 
 
 

 


