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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur gymnasielever upplever de nya betygs- 

och bedömningskriterierna som introducerades med Gy2011. Mer precist så är syftet att 

tydliggöra hur gymnasieelever känner kring kravet på att ett betyg ska vara uppfyllt i sin 

helhet. Dessutom så ämnas denna undersökning utforska hur tillgängligheten till 

omprövning av kunskapskrav för att höja ett betyg kan påverka elevers studiemotivation 

under de nya bedömningskriterierna.  

Intervjuer genomfördes med elever ifrån en gymnasieskola i Mellansverige. På denna 

skola fanns ingen skolpolicy angående huruvida omprövning skulle erbjudas för att kunna 

höja ett betyg utan det var upp till den enskilda läraren. På grund av detta varierade 

möjligheten till omprövning för att kunna höja ett betyg mellan såväl kurser som olika 

lärare. 

Med resultaten från intervjuerna identifierades orsaker som gav upphov till 

respondentens studiemotivation. Dessa orsaker användes för att genomföra en analys över 

hur motivationen påverkades under någon situation som respondenten redogjort för. 

Situationerna var tillfällen där respondenten fått ett lägre resultat på ett delmoment under 

en kurs och därför inte längre kan uppfylla ett högre betyg i sin helhet. Med andra ord ett 

tillfälle där respondenten eventuellt hade behov av en omprövning. 

Resultaten ifrån undersökningen tyder på att tillgängligheten till omprövning är kritisk 

för hur det nya betygs- och bedömningssystemet påverkar elevernas studiemotivation. 

Flera positiva effekter har hittats hos elevers studiemotivation så länge som omprövning 

erbjuds i syfte av att höja ett betyg. Det beror på att eleverna efter ett sämre 

delmomentsbetyg fortfarande upplevde att slutbetyget är upp till deras eget handlingssätt 

och deras egna prestationer.  

Om respondenten däremot inte erbjöds möjlighet att ompröva för att höja sitt betyg så 

har flera negativa effekter observerats. Anledningen är att respondenten inte längre tror 

att det är möjligt att nå fram till önskat betyg. Detta gjorde att respondenten istället 

tenderar att ge upp, få minskad motivation och engagera sig mindre för ämnet.  
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Bakgrund 

Under hösten 2011 genomfördes en stor förändring i den svenska gymnasieskolan genom 

lanseringen av den nya läroplanen Gy2011. Förändringar genomfördes såväl på detaljerad 

innehållsnivå som på övergripande strukturell nivå. Dessa förändringar genomfördes för 

att skapa en större likvärdighet och en tydligare struktur inom gymnasieskolan 

(Skolverket, 2010, s. 4). En av de flera förändringar som genomfördes var introduktionen 

av en ny betygsskala. Med den nya betygsskalan kom två huvudsakliga förändringar. Den 

första och mest direkta förändringen är övergången till bokstavsbetygen E, D, C, B och 

A, istället för de tidigare G, VG och MVG. Den andra förändringen som den nya 

betygsskalan för med sig är en åtstramning kring hur bedömning och betygsättning 

fungerar (Skolverket, 2010, s. 16). 

De nya bokstavsbetygen har tre huvudbetyg som nu representeras av E, C och A. För 

var och en av dessa tre betygsnivåer finns det utförliga beskrivningar på kunskapskrav 

och förmågor som gymnasieeleven måste uppfylla. Betygen B och D fungerar som 

mellanbetyg för de elever som uppnått samtliga krav för det lägre betyget och till 

övervägande del når upp till kraven för det högre betyget. Dessa mellanbetyg kan därför 

inte ges som resultat på en enskild examination utan endast i kursbetyg på en avslutad 

kurs som följd av en helhetsbedömning (Skolverket, 2012a, s. 24). 

När en kurs inom gymnasiet avslutas ska en helhetsbedömning genomföras av de 

kunskaper eleven har visat under kursen och ett kursbetyg ska sättas. För att uppnå ett 

visst kursbetyg krävs det att samtliga kunskapskrav ska vara uppfyllda på nivån för 

betyget E, C eller A för att kunna få respektive kursbetyg. (Skolverket, 2012a). Det 

innebär att en elev som visar kunskaper för betyget E inom ett av kursens områden inte 

längre kan få ett kursbetyg högre än D. Detta gäller oavsett om eleven skulle prestera 

enligt kraven för betyget A under kursens resterande områden.  

Tanken är att de mer strikta kraven ska medföra större likvärdighet och bidra till att 

motverka betygsinflation (Wikström, 2005; Skolverket, 2010). Med betygsinflation avses 

att betygsnivåerna ökar fortare år för år än vad kunskapsnivåerna gör. Undersökningar 

har visat att betygsnivåerna ökade i relation till kunskapsnivåerna under hela perioden för 

Lpf 94 vilket nu den nya läroplanen Gy2011 ämnar motverka detta genom striktare 

betygskrav (Skolverket, 2012b; Wikström, 2005; Skolverket, 2010).  

Dessa striktare betygskrav visar sig i att kunskapskraven måste vara uppfyllda för 

betygen E, C eller A inom kursens samtliga områden. Formuleringen som används är att 

betyget måste vara uppfyllt i sin helhet. En effekt utav detta är att bedömningssystemet 

upplevs stelt och gallrande vilket i sin tur har fått uppmärksamhet i media  (Örstadius, 

2013a; 2013b).  

Kritiken till detta bedömningssystem grundar sig i att varje enskilt delmoment inom 

en kurs har en mycket större påverkan på kursens slutbetyg än tidigare. Det innebär att 

om man underpresterar på ett enda delmoment under en kurs så begränsas möjligheten 

för ett högre betyg avsevärt.  Samtidigt så blir det mycket svårare att höja och förbättra 

sitt kursbetyg mer än med ett mellanbetyg. Om en elev till exempel har fått betyget E på 

ett av kursens tidiga områden så kan inte längre betyget C uppnås i sin helhet. Därför blir 

högsta möjliga kursbetyg för eleven blir ett D. Det är alltså inte längre möjligt att höja sitt 
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slutbetyg över D genom att öka prestationen under kursens resterande delar om man har 

fått E på kursens första delmoment. Samma situation fanns så klart till en viss del under 

Lpf94 men avgränsningen var då inte lika tydlig. Om man underpresterade vid ett 

delmoment under Lpf94 så kunde man kompensera genom att prestera bättre under 

resterande delar då betygsbedömningen gjordes på helheten (Skolverket, 2006). Men i 

Gy2011 är detta inte längre möjligt då kravet på att betyget ska vara uppfyllt i sin helhet 

gör att ett enda delresultat kan låsa en elev till ett lägre betyg. 

Detta gäller i mycket större utsträckning i gymnasieskolan än det gör i grundskolan 

även om Lgr11 har samma betygs och bedömningskrav. Skillnaden mellan grundskolan 

och gymnasieskolan är att i grundskolan har eleven enligt skollagen (SFS, 2010:800, 10 

kap. 23§) rätt till prövning av ett redan godkänt betyg. Prövning innebär att en elev ges 

tillfälle att visa sina kunskaper som sedan bedöms i relation till kunskapskraven och 

resulterar i ett betyg. För grundskolan innebär det att eleven rätt att på nytt få pröva för 

att höja sitt betyg även om eleven redan har ett godkänt betyg i ämnet. 

Gymnasieförordningen däremot säger följande kring prövning. 

”En elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning vid den egna skolenheten i alla 

kurser och det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte 

tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet eller om eleven har fått betyget F.” 

(SFS, Gymnasieförordning, 2010:2039, 8 kap. 24§) 

Gymnasieförordningen säger alltså att gymnasieelever har rätt till prövning om eleven 

inte har fått ett betyg eller har fått betyget F (SFS, 2010:2039). Däremot finns det inga 

direktiv kring huruvida gymnasielever ska erbjudas möjlighet till att ompröva för att höja 

ett betyg. Möjligheten för omprövning i syfte av att höja ett redan godkänt betyg kan då 

variera mellan såväl skolor, kurser som mellan enskilda lärare på samma skola.  

Om möjligheten till omprövning inte är lika för samtliga gymnasieelever kan då de elever 

som inte erbjuds omprövning uppleva sin studiesituation annorlunda än de som erbjuds 

omprövning? Upplever elever någon skillnad i motivation inför en kurs efter ett lägre 

provresultat beroende på om det erbjuds möjlighet till omprövning? Detta arbete ämnar 

undersöka hur gymnasieelever upplever sin motivation inför kurser beroende på 

möjligheten att ompröva för att höja ett betyg.  
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Litteraturöversikt 

Under litteraturöversikten presenteras såväl en forskningsöversikt som det teoretiska 

ramverk som använts i denna undersökning. I forskningsöversikten ligger fokus på 

faktorer som gör att ett beteende riktas mot olika mål och samt det som driver individer 

att spendera tid på olika aktiviteter. Då forskningsfältet inom detta område är mycket brett 

och har många närliggande modeller så har jag i flera fall valt att presentera de 

ursprungsarbeten som senare modeller bygger på. Det får som effekt att de presenterade 

studierna är förhållandevis gamla men det betyder inte att resultaten är föråldrade, tvärtom 

så ligger dessa resultat som en grundsten inom forskningsfältet. Vidare presenteras studier 

av vilken effekt som högre betygsstandarder kan ha på elevers resultat och andelen elever 

som tar studenten. I avsnittet teoretiska utgångspunkter presenteras en relativt modern 

modell för att beskriva de faktorer som styr elevers beteende och som är drivkrafterna 

bakom elevers motivation. 

Tidigare forskning 

Motivation 

Teorier om motivation förklarar varför vi handlar på ett visst sätt och varför vi gör vissa 

saker snarare än andra (NE, 2013). Nationalencyklopedin (2013) beskriver motivation 

som en psykologisk term för de faktorer som gör att en person väcker, formar och riktar 

ett beteende mot olika mål.  

En uppdelning som är vanlig inom området motivation är skillnaden mellan inre och 

yttre motivation. När en individ väljer en aktivitet på grund av inre orsaker så anses 

individen ha inre motivation och på liknande sätt så anses yttre orsaker ge upphov till en 

yttre motivation. Till inre motivation räknas individens intresse, nöje och tillfredställelse 

för aktiviteten i sig medan yttre orsaker innebär någon form av belöning som till exempel 

goda betyg (Ryan & Deci, 2000, s. 16). 

Deci och Ryan (1985) har visat att inre motivation leder individer till uppgifter som är 

lagom utmanande och stimulerande för att uppleva sig som kompetenta. Deci och Ryan 

(1985) argumenterar även för att inre motivation endast upprätthålls när en individ känner 

sig kompetent och självbestämmande i sitt val av aktivitet. Lepper och Greens (1973) 

gjorde 1973 en undersökning kring förändring av inre motivation. I undersökningen 

observerades barn i åldern 3-5 år och de som under fri lektionstid valde att spendera tid 

med att rita ansågs ha en inre motivation för aktiviteten. Dessa barn valdes ut och delades 

in i tre olika grupper för att delta i underökningen. I den första gruppen blev barnen lovade 

fina diplom i deras namn om de genomförde den kommande ritaktiviteten. Denna grupp 

kallas förväntad-belönings gruppen. Den andra gruppen fick aldrig veta något om en 

belöning men när aktiviteten var genomförd så fick även dessa varsitt diplom. Denna 

grupp kallas oförväntad-belönings gruppen. Och den sista gruppen fick ingenting för sitt 

deltagande i aktiviteten. Denna grupp kallas ingen-belönings gruppen. Dessa tre grupper 

genomförde den aktuella ritaktiviteten under ordnade former och med handledare som 

inte själva hade insyn i undersökningen. När dessa barn sedan observerades under 
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efterföljande dagar så konstaterades det, med statistiskt signifikanta resultat, att barnen 

från förväntad-belönings gruppen var mycket mindre intresserade av att spendera sin fria 

tid med att rita. Detta tolkades som att barnen från förväntad-belönings gruppen hade en 

förminskad inre motivation för aktiviteten. För barnen som var med i oförväntad-

belönings gruppen och ingen-belönings gruppen var den inre motivationen i stort 

oförändrad. Det vill säga att barnen från oförväntad-belöningsgruppen och ingen-

belöningsgruppen visade lika stort intresse för ritning före ritaktiviteten som efter. Det 

observerades även att då samtliga dessa barn redan innan hade visat stark inre motivation 

för att rita så är det svårt att mäta en misstänkt ökning av den inre motivationen hos barnen 

från oförväntad-belönings gruppen (Lepper & Greene, 1973). 

Lepper och Green (1973) gav detta fenomen namnet ”over justification effect” eller 

rakt översatt ”övermotiveringseffekten”. Övermotiveringseffekten beskrivs som ett 

fenomen som uppstår när någon som har en inre motivation för att utföra en aktivitet blir 

påverkade av en yttre motivation i form t.ex. en belöning. När sedan denna belöning tas 

bort så minskar den inre motivationen för den tänkta aktiviteten.  

Övermotiveringseffekten är ett fenomen som det redan innan detta arbete teoretiserats 

flitigt om, se till exempel (DeCharms, 1968; Deci, 1971; Kruglanski, Friedman, & Zeevi, 

1971; Nisbett & Valins, 1971), men inget av detta hade ännu lett till en lyckad 

experimentell undersökning.  

Forskning om betygsstandard 

När elevers kunskaper ska bedömas i skolan görs det genom olika betygsstandarder där 

skolan eller skolväsendet ställer krav på vissa specifika kunskaper för att få ett visst betyg. 

En hög betygsstandard innebär att det ställs höga kunskapskrav och att det ofta är mycket 

svårt att nå högsta betyg. Höga betygsstandarder har överlag visat sig vara positivt då 

elever reagerar fördelaktigt till de ökade incitament som höga betygsstandarder innebär. 

Effekten av höga betygsstandarder har visat sig vara högre provresultat hos elever över 

samtliga betygsnivåer. Däremot är effekten större bland elever med redan höga resultat 

än hos elever med lägre resultat (Betts & Grogger, 2003; Bonesrønning, 2004). 

Högt presterande elever tenderar alltså att i större utsträckning prestera ännu högre när 

betygsstandarderna är höga än övriga elever. Däremot finns det inget belägg för att varken 

andelen elever som tar studenten eller andelen som söker sig tillfortsatt akademisk 

utbildning ökar. För vissa grupper har det observerats att högre kunskapskrav till och med 

minskar andelen elever som tar studenten trots att provresultaten blivit högre. 

Anledningen till detta antas vara att vissa elever ökar sin ansträngning medan andra ger 

upp då kunskapskraven upplevs vara utanför deras räckvidd (Betts & Grogger, 2003).  

Förväntningar, uppfattningar och attityder 

Att förväntningar, uppfattningar och attityder har stor betydelse på hur individer agerar 

finns det omfattande kvantitativa belägg för, se till exempel Bandura (1977), Weiner 

(1985) eller House (1994). House (1994) har till och med visat att fördelaktiga 

förväntningar och attityder kan vara mer betydelsefulla för framgång än tidigare 
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erfarenheter. Vad som menas med förväntningar varierar något mellan olika 

förklaringsmodeller men kan oftast exemplifieras med frågor som ”kan jag framgångsrikt 

genomföra denna aktivitet?”. Allmänt så visar det sig att personer som svarar jakande på 

denna fråga presterar bättre och ofta är mer motiverade inför utmanande uppgifter (Eccles 

& Wigfield, 2002; Rotter, 1966).  

Rotter (1966) visade även att individens uppfattning om vad som ligger inom deras 

förmåga att påverka är av omfattande betydelse. När ett resultat upplevs bero på en 

individs eget beteende eller egna egenskaper tolkas det som en tro på intern kontroll. Det 

finns flera positiva effekter på individer med en stark tro på intern kontroll. De är till 

exempel mer uppmärksamma på information i sin omgivning som är användbar för 

framtida aktiviteter och tar i större utsträckning steg för att förbättra sina förutsättningar 

(Rotter, 1966).  

På liknande sätt klassificeras resultat som upplevs bero på orsaker utanför individens 

förmåga att påverka, klassificeras det som en tro på extern kontroll. Vanliga exempel är 

situationer som uppfattas bero på tur, chans eller som beror på andra personers inflytande 

(Rotter, 1966). En tro på extern kontroll tenderar att leda till olika känslotillstånd 

beroende på resultatet och dess kontrollerbarhet. Ett resultat klassas som okontrollerat om 

det anses bero på till exempel tur eller chans. Framgångar som upplevs kontrollerbara och 

anses bero på yttre orsaker ger upphov till känslor av tacksamhet. Misslyckanden som 

anses vara okontrollerbara ger upphov till känslor av besvikelse medan misslyckanden 

som upplevs vara kontrollerat av yttre orsaker skapar ilska (Weiner, 1985).  

Teoretiska utgångspunkter  

Forskningsfältet kring motivation och vad som får individer att spendera tid på en viss 

uppgift eller aktivitet är mycket stort. Inom fältet finns väldigt många olika, men 

närbesläktade, modeller för att beskriva de faktorer som påverkar individers beteende i 

prestationssituationer. Jag har valt att använda mig av en variant av Expectancy-value 

Theory som presenterats av Eccles och Wigfields (Eccles et al., 1983; Wigfield & Eccles, 

2000). (Eccles, o.a., 1983; Wigfield & Eccles, 2000) 

Det som gör Eccles (1983) modell intressant är att den introducerar ett koncept om att 

val är påverkade av både negativa och positiva värden. Varje alternativ antas ha en 

kostnad relaterad till sig då ett val ofta exkluderar ett annat. Expectancy-value Theory 

hävdar att individers val, ihärdighet och prestationer kan förklaras genom deras 

förväntningar på hur väl de kommer klara av att genomföra en aktivitet och hur stort värde 

aktiviteten ges (Eccles, o.a., 1983; Wigfield & Eccles, 2000).  

Förväntningar avser två olika egenskaper hos en individ. Dels syftas det på individens 

tilltro på sin egen förmåga och kompetens att klara av en aktivitet och dels på individens 

förväntning på att framgångsrikt kunna genomföra aktiviteten. Utöver individers 

förväntningar så anses de olika värden som en viss aktivitet innebär avgörande för 

individers motivation. Expectancy-value Theory definierar fyra variabler, Uppnående-

värde, Inre-värde, Nytto-värde, och Kostnad, som avgörande för individers uppfattningar 

av en aktivitets värde (Eccles et al., 1983; Wigfield & Eccles, 2000).  (Eccles, o.a., 1983; 

Wigfield & Eccles, 2000) 
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Uppnående-värde representerar den personliga betydelsen av att göra ett gott arbete 

på en viss aktivitet. Det innehåller även de värden som relaterar till den självbild som 

individen har och vill visa för omvärlden. Till exempel så kan en elev se sig själv som en 

A elev och sätter då ett högt värde på att bekräfta den självbilden.  

Inre-värde representerar det intresse för ämnet eller den tillfredsställelse som en 

individ upplever under en aktivitet. Koncept för inre-värde ligger mycket nära idéer om 

inre motivation där belöningen är själva genomförandet av aktiviteten. Ta som exempel 

en individ som tycker om att måla. Inre-värdet i denna aktivitet är då det nöje som själva 

skapandet ger och inte det färdiga konstverket.   

Nytto-värde är ett mått på hur starkt en uppgift kan relateras till nuvarande och framtida 

mål. Ett högt nytto-värde innebär att en individ väljer att genomföra en aktivitet trotts 

bristande intresse då resultatet leder till önskvärda framtida effekter. Det mest tydliga 

exemplet är individen som väljer att studera något ointressant för att i framtiden få höga 

betyg, jobb eller komma in på önskad utbildning. Nytto-värde kan mycket väl sägas ligga 

nära koncepten kring yttre motivation.  

Kostnad är definierad som de negativa effekter av att genomföra en aktivitet som den 

ansträngning som krävs eller andra förlorade möjligheter. Som till exempel så kan en elev 

förlora möjligheten att träffa sina kompisar när hen behöver lägga tid på att studera till ett 

prov. Då finns det både en kostnad i själva ansträngningen som krävs för att studera och 

den förlorade fritid som annars skulle ha funnits. Även känslor som prestationsångest och 

rädsla för att misslyckas är relaterad till en aktivitetens kostnad. 

Det har visat sig att information om förväntningar framgångsrikt kan förespå framtida 

prestationer i matematik och engelska. Samtidigt har information om värden visat sig 

bättre på att förutspå individers val av kurser inom bland annat matematik och fysik 

(Eccles, o.a., 1983). Med andra ord kan värden sägas vara en bra indikator för individers 

konkreta val eller beslut medan förväntningar bättre ger information om individers 

framgång att genomföra dessa beslut.  
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Syfte och frågeställningar 

Med Gy2011 infördes en högre betygsstandard tillsammans med ett krav på att betyg 

måste vara uppfyllda i sin helhet. Syftet med detta arbete är att undersöka hur 

gymnasieelever upplever att detta krav påverkar deras studiesituation. Syftet är även att 

undersöka hur gymnasieelever upplever möjligheten till omprövning för att kunna höja 

ett betyg påverkar deras studiemotivation samt om denna upplevelse skiljer sig åt 

beroende på om det är nytto-värden, uppnående-värden eller inre-värden som ger upphov 

till studiemotivationen.  

 

Hur upplever gymnasieelever att kravet på att ett betyg ska vara uppfyllt i sin helhet, som 

infördes med Gy2011, påverkar deras studiesituation? 

 

Hur upplever gymnasieelever att möjligheten till omprövning för att höja ett betyg 

påverkar deras studiemotivation? 

 

Skiljer sig denna upplevelse beroende på vilka faktorer som är orsaken bakom elevens 

studiemotivation? 

 

 

(SFS, Skollag, 2010:800) 

(SFS, Gymnasieförordning, 2010:2039) 
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Metod 

Då syftet med detta arbete är att undersöka upplevelser kring det nya betygs- och 

bedömningssystemet så har en kvalitativ metod valts i form av intervjuer. Valet av 

intervjuer grundar sig i de goda möjligheter som ges för att undersöka upplevelser, 

uppfattningar och erfarenheter som gymnasielever har erfarit under Gy2011 (Kvale, 

1997, s. 100).  

Intervjusituationen ger dessutom gynnsamma förutsättningar för att på ett utförligt och 

omfattande sätt utveckla resonemang med respondenten. För att skapa en situation både 

för förutbestämda frågor och för djupare följdfrågor har halvstrukturerade intervjuer 

valts. Halvstrukturerade intervjuer ger respondenten en större frihet att självmant utveckla 

sina resonemang genom öppna frågor (Esaiasson, 2007, s. 283). 

För detta ändamål konstruerades och strukturerades intervjufrågor (se Bilaga 2). Dessa 

frågor skapades baserat på tre separata teman som ämnar utforska olika områden för att 

försöka uppnå syftet med undersökningen. Första temat handlar om bakgrundsfrågor som 

dels har för avsikt att ge intervjun en lättsam start men även börja utforska motivationen 

bakom respondentens gymnasieval. Det andra temat ämnar utforska respondentens mål 

och förväntningar på sig och sina studier. Detta i syfte av att försöka identifiera orsakerna 

till respondentens studiemotivation. Sista temat syftar till att identifiera någon situation 

där respondenten upplever att kravet på att ett betyg ska vara uppfyllt i sin helhet direkt 

har påverkat hens möjlighet till ett högt betyg. 

Urval 

Antalet respondenter begränsades till fem gymnasieelever på årskurs två och årskurs tre 

på naturvetenskapsprogrammet. För denna undersökning används urvalsprincipen 

intensitet i urval som innebär att respondenterna har kunskap eller erfarenhet kring det 

som ska undersökas (Esaiasson, 2007, s. 291). 

Begränsningen till fem respondenter beror dels på att fokus ligger mot kvalitet och inte 

kvantitet och dels för att det ska finnas utrymme för analys av intervjuresultaten. Vikten 

av att kvaliteten och tidsutrymme för analys poängteras bland annat av Kvale (1997, s. 

99) i Den kvalitativa forskningsintervjun. 

Samtliga respondenter kommer ifrån en gymnasieskola i Mellansverige där det inte 

finns någon bestämd policy för huruvida omprövning ska erbjudas för att höja ett betyg. 

Detta har gjort att det är de individuella lärarna som själva väljer om omprövning erbjuds 

eller inte. De tillfrågade respondenterna gick på naturvetenskapliga programmet antingen 

årskurs två eller årskurs tre. Av de elever som, efter att har läst missivbrevet, angivit 

intresse för deltagande valdes respondenter så att det var en jämn fördelning mellan könen 

och årskurserna. 

Genomförande 

Ett missivbrev (se Bilaga 1) delades ut till eleverna på naturvetenskapliga programmet 

årskurs två och årskurs tre. Samtliga elever instruerades att läsa missivbrevet och fylla i 
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kontaktuppgifter om de var intresserade av att delta vid en intervju. Utav elever som 

visade intresse så valdes fem elever ut för intervjuer. Samtliga intervjuer genomfördes 

under en och samma dag i en egen sal som respondenterna använder till vardags och 

känner sig hemma i. Innan intervjun påbörjades ombads respondenterna att ännu en gång 

att läsa missivbrevet och ställa eventuella frågor. Respondenterna informerades även 

muntligt att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i såväl intervjun som 

undersökningen, men endast fram tills intervjuns avslut. Intervjuerna tog mellan 20-30 

minuter beroende på hur mycket respondenten hade att säga inom området. Under 

intervjuerna eftersträvades förhållningsätt och språk av intervjuaren så att respondenten 

inte styrdes av ledande frågor och kunde vara trygg i intervjusituationen. Intervjuerna 

spelades med respondentens samtycke in på en ljudfil. Detta gjorde att intervjuaren inte 

behövde föra anteckningar som annars kan vara ett störande inslag under i intervjuer.  

Efter genomförda intervjuer fanns inspelningar av följande respondenter. 

Lucas, årskurs 3. 

Alice, årskurs 3. 

William, årskurs 3. 

Maja, årskurs 2. 

Oscar, årskurs 2. 

Samtliga av dessa namn är fiktiva för att skydda respondenternas anonymitet. 

Databearbetning och analysmetod 

Med hjälp av inspelningarna har intervjuerna bearbetats och innehållet sammanfattats i 

referatform. Detta presenteras sedan som uppsatsens resultat. Referaten kan sägas bestå 

av tre olika delar där varje del representeras av intervjuns olika teman. Den första delen 

presenterar därför respondenten tillsammans med bakgrundsinformation medan den 

andra delen fokuserar på respondentens mål, ambitioner, förväntningar och inställningar 

till såväl sina studier som till Gy2011. Sista delen redogör för specifika situationer och 

upplevelser som respondenten skildrat. Referaten används sedan med inspelningarna som 

komplement för att så detaljerat som möjligt analysera innehållet. 

Resultaten ifrån varje intervju eftersträvas sedan att analyseras i tre steg. Först 

identifieras de anledningar som respondenten uppger är orsaken till deras studieval och 

engagemang i studierna. Anledningarna kategoriseras sedan efter vilken typ av värden 

som dessa anledningar representerar enligt Eccles (1983; 2002) uppnående-värden, inre-

värden, nytto-värden och kostnader. Denna kategorisering ämnar beskriva de 

huvudsakliga drivkrafterna bakom respondentens motivation. Syftet med detta är att 

försöka identifiera om respondentens studiemotivation påverkas olika beroende på vilka 

värden som är drivande bakom motivationen.  

Vidare så används denna kategorisering för att analysera en händelse eller en situation 

som respondenten har redogjort för. Tanken är att kunna förklara respondentens agerande 

i den beskrivna situationen med värden och kostnader som den aktuella respondenten 

tidigare gett uttryck för. Syftet med detta är både att kunna stärka giltigheten hos 

kategoriseringen och för att ge en uppfattning kring hur någon som drivs av just dessa 

värden kan resonera och påverkas i olika situationer.  
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Reflektion över metoden 

Då eleverna känner till att denna undersökning bygger på deras uppfattningar kring den 

nya läroplanen så kan det leda till att elever som har något att kritisera i större utsträckning 

anmäler sig som intresserade. Detta kan vara både positivt och negativt. Det är positivt i 

den bemärkelse att respondenterna sannolikt har information eller uppfattningar kring det 

som undersökningen handlar om. Men den negativa sidan är att resultatet kan blir 

polariserat vilket innebär att kritik kan framstå som om den har en större utbredning än 

vad den egentligen har. Då denna undersökning bygger på respondenternas egna 

uppfattningar och tolkningar som dessutom ges möjlighet att utvecklas under intervjun så 

kan validiteten anses vara god.  

Däremot finns det en risk att respondenterna inte uttrycker sina egna åsikter utan 

istället ger svar som upplevs som korrekta eller som de känner att intervjuaren vill höra. 

Detta undviks så gott det går genom att intervjuaren inte direkt nämner omprov eller 

prövning under intervjun. Istället ställs frågor om mål ambitioner och hur eleven ser på 

kraven i det nya betygssystemet. För att hitta situationer där eleven finner sig i en situation 

som gör omprövning aktuellt frågas istället efter delprov där resultatet var lägre än önskat. 

Sedan utreds hur respondenten känner inför kursen både innan och efter delprovet. 

Huruvida respondenten anser att ett önskat betyg fortfarande är uppnåeligt eller inte och 

i så fall varför. På så vis är det aldrig intervjuaren som för in samtalet på möjligheten till 

omprov utan det är alltid respondenten som för samtalet dit. 

Reliabiliteten på denna undersökning är näst intill obefintlig då antalet respondenter 

är alldeles för lågt. För att få fram resultat med högre reliabilitet så skulle en enkät kunna 

utformas för att göra en kvantitativ undersökning med frågor uppbyggda på erfarenheter 

från denna uppsats. 

Etiska aspekter 

I inledningen av missivbrevet (se Bilaga 1) presenteras forskningen, var den utförs, vad 

den syftar till och respondenternas roll i forskningen. I missivbrevet informerades även 

respondenterna att intervjuerna var helt frivilliga samt att de fram till intervjuns slut när 

som helst kunde avbryta både intervjun och sitt deltagande. I och med detta har 

Vetenskapsrådets (2002) informationskrav uppfyllts. Genom att respondenterna 

fullföljde intervjun samtyckte de till att delta i undersökningen samt till de villkor som 

beskrivs i missivbrevet. Detta underströks muntligt vid början av intervjuerna. På så vis 

uppfylldes även Vetenskapsrådets (2002) samtyckeskrav. 

Respondenterna informerades även såväl muntligt som i missivbrevet att all 

information kommer att behandlas konfidentiellt. Alla uppgifter kring respondenternas 

intervjusvar kommer alltså behandlas på ett sådant sätt att tredje part inte kan identifiera 

enskild respondent. Med det är även konfidentialitetkravet uppfyllt. All information som 

samlas in kommer endast att användas till detta arbete vid Uppsala universitet. Insamlad 

information används alltså endast för forskning och därför är även Vetenskapsrådets 

(2002) nyttjandekrav uppfyllt. 
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Resultat och Analys 

Upplägget på resultat och analysdel är enligt formen ett resultat följt av en analys. Med 

det avses att resultatet ifrån en intervju presenteras och är sedan direkt följt av analysen 

för just den intervjun. Poängen med detta är att det ska bli lättare för läsaren att hålla ihop 

resultat med respektive analys.  

Resultat 1 - Lucas 

Lucas går för närvarande sin femte termin på naturvetenskapliga programmet. Då Lucas 

inte vet vad han vill utbilda sig till så valdes naturvetenskapliga programmet på grund av 

dess breda innehåll som öppnar flera olika yrkesvägar i framtiden. Studierna anses vara 

viktiga för att kunskap ger framtida möjligheter som inte annars skulle finnas. Kunskaper 

leder enligt Lucas till framtida önskvärda men odefinierade mål enligt principen kunskap 

är makt. Lucas sätter sin allmänt lägsta accepterade betygsnivå vid C-betyget. Alla betyg 

som understiger C anses enligt Lucas vara detsamma som underkänt, även om detta 

varierar något mellan olika ämnen. Högre krav ställs inom räkneämnen som matematik, 

kemi och fysik då dessa upplevs som intressanta och roliga. Lägre krav ställs samtidigt 

på språkämnen då Lucas beskriver dessa som ”inte min grej”. Lucas anser att hans 

ambitioner är uppnåeliga. 

Lucas beskriver förändringen till det nya betygsystemet som högre krav för de olika 

betygen och att de olika betygsstegen är mer specificerade. Det nya betygssystemet anses 

av Lucas sortera in i olika betygsfickor där elever som tidigare fick G+ eller VG- numera 

kan få ett D. Detta är någonting som upplevs som mycket positivt då betygen blir bättre 

definierade. Däremot så anser Lucas att kravet på att man måste ha minst A på samtliga 

delmoment i en kurs för att kunna få A i betyg som orimligt.  

Lucas berättar om ett tillfälle där han fick ett C på ett delprov inom matematiken vilket 

satt ”käppen i hjulet” för honom att få sitt önskade A i slutbetyg på kursen. Detta anser 

Lucas gör att han ökar prioriteringarna inför nästa prov då han åtminstone vill säkra ett B 

och förhoppningsvis ändå lyckas få ett A. Lucas anser att det fortfarande är möjligt att få 

ett A i slutbetyg tack vare att läraren erbjuder möjligheten till komplettering av C 

resultatet. 

Analys 1 - Lucas 

För Lucas har studier ett högt nytto-värde då de ger ökade möjligheter för framtida 

yrkesval. Detta i kombination med en förväntning av att kunna klara av minst betyget C 

i alla ämnen har gjort att Lucas även ger uttryck för ett högt uppnående-värde. Detta är 

speciellt tydligt då Lucas upplever betyg under C som ett misslyckande och alltså har en 

bild av sig själv av att vara bättre än betygen E och D. Dessutom tyder Lucas ökade krav 

inom matematik, kemi och fysik på att han har ett högre inre-värde för dessa ämnen då 

han ser dessa som intressanta och roliga. I kontrast till detta så är språkämnen relaterade 

till en extra kostnad på grund av att Lucas inte upplever dessa som hans ämnen. Denna 

kostnad visar sig i form av sänkta ambitioner och krav på sig själv i dessa ämnen.  
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Lucas kan sägas vara en person vars studieval i huvudsak styrs av förväntningar, 

uppnående-värden och nytto-värden. Lucas förväntningar på sig själv och vad han anser 

sig borde klara av är en hörnsten i den självbild sen som ger upphov till höga uppnående-

värden. Samtidigt så är de möjligheter som goda kunskaper ger i framtiden av stor vikt 

för Lucas. En påverkan finns även av kostnader och inre-värden men dessa påverkar mer 

på individuella ämnen och i mycket mindre omfattning.  

Att Lucas ställer förhoppningen på A i matematik kan hänvisas till att matematik är 

förknippat med såväl höga nytto-värden och uppnående-värden som höga inre-värden. 

Trotts ett lägre resultat på ett matematikprov så förväntar sig Lucas att kunna få A i 

slutbetyg och ökar därför sina ansträngningar för kommande prov. Lucas tolkar alltså sitt 

C som ett tecken på att han inte lagt ner tillräckligt för att få önskat betyg och ändrar sitt 

beteende därefter.  

Resultat 2 - Alice 

Alice går femte terminen på naturvetarprogrammet och valde sin utbildning på grund av 

dess bredd. Studierna och utbildningen anser Alice vara viktiga för att kunna komma in 

på önskad universitetsutbildning och för att kunna jobba med något som man gillar. Alice 

ambition är att, så långt hon orkar, uppnå betygen A eller B i samtliga ämnen. Alice har 

inga ämnen där hon ställer lägre krav på sig själv men hon lägger ner mer ”krut” på ämnen 

som upplevs som roliga. 

Alice upplever att de största förändringarna med det nya betygssystemet är att det ställs 

högre krav för de olika betygen samt möjligheten till mellanbetyg om man inte når ända 

fram till nästa nivå. Alice har inget emot att betyg ska vara uppfyllda i sin helhet men 

anser att det leder till extremfall där en dålig dag direkt kan leda till ett lägre betyg. Alice 

upplever det pressande att hon hela tiden måste kunna prestera på högsta nivå eller ”hela 

tiden vara på topp” som hon själv uttrycker det.  

Alice berättar även om ett tillfälle där hon fick C på ett delprov i historia. Alice 

beskriver det som en mycket jobbig situation där två prov krockade under samma vecka 

och hon inte lyckades lägga ner önskad studietid inför båda proven. Trotts C betyget så 

uppfattade Alice det som att hon skulle kunna få ett A i slutbetyg om hon presterade A 

på kursens resterande prov. Alice ökande därför kraven på sig själv och lade ner mer tid, 

vilket gjorde att hon lyckades med de kommande proven. I slutet på kursen fick Alice 

veta att hon skulle få B i slutbetyg på grund av delprovet där hon hade ett C. Alice är 

övertygad att hon inte hade lagt ner lika mycket studietid på historian om hon vetat att 

hon var låst till betyget B. 

Analys 2 - Alice 

Alice studieval grundar sig mycket i de nytto-värden som utbildningen för med sig då det 

förväntas leda till ett yrke som hon gillar, eller med andra ord, ett yrke som medför ett 

inre-värde. De nytto-värden och uppnående-värden som Alice upplever har gjort att hon 

lägger sina betygsambitioner på betygen A och B. Samtidigt så ger Alice visar även att 

utrymme finns för detta att balanseras mot arbetsbördan eller kostnaden för att uppnå 
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önskade resultat. Om kostnaden blir för hög och hon inte orkar så betyder det inte ett 

misslyckande utan att situationen har omvärderats. Alice uppger även att hon inte har 

några extra kostnader förknippade med specifika ämnen men däremot lägger Alice mer 

energi på ämnen som har ett inre-värde. 

Alice är en person som eftersträvar ett roligt yrke, som ger upphov till inre-värden, 

vilket gör att aktiviteter som förväntas leda till detta mål representerar stora nytto-värden. 

Samtidigt så är Alice medveten om att dessa nytto-värden balanseras mot den kostnad 

som krävs för att uppnå de mål som nytto-värden och uppnående-värden representerar. 

Så även om värdet av en aktivitet anses vara högt så sänker Alice kraven om kostnaden 

för att genomföra aktiviteten blir för stor. Alice förknippar inte någon märkbar kostnad 

på ointressanta ämnen men hon förnimmer stora inre-värden på ämnen som upplevs som 

intressanta och roliga. 

Situationen i ämnet historia beskriver Alice som ett tillfälle där hon hade två prov i 

olika kurser att studera till under samma tidsperiod. Detta innebar att studierna inför båda 

proven inte bara var förknippade med sina respektive värden utan även kostnaden för att 

inte fullständigt kunna uppnå det andra ämnets värden. Utfallet utav denna situation var 

ett C betyg på delprovet i historia. Alice tidiga C resultat i historia har gjort att kostnaden 

som är förknippad med att få ett lågt resultat på nästa historia prov är mycket högre än 

tidigare. Detta gör att valet att studera mer är för knippat med högre värden och mindre 

kostnader än valet att inte studera mer vilket resulterar i att Alice ökar sin ansträngning. 

Observera att detta är beroende på om Alice fortfarande förväntar sig att kunna få A i 

slutbetyg. Om Alice inte förväntade sig att kunna få A i slutbetyg så skulle de värden som 

var förknippade med att studera mer minska och Alice sannolikt inte anstränga sig lika 

mycket. Vilket är även vad Alice uppger. 

Resultat 3 - William 

William går femte terminen på Naturvetenskapliga programmet. William vet inte vad han 

ska arbeta som i framtiden men han valde naturvetenskapliga programmet för att det 

öppnar möjligheter som inte finns annars och för att han är intresserad av 

naturvetenskapliga ämnen.  

William anser att studierna viktiga men inte endast för att han ska komma in på en 

framtida utbildning utan primärt för att han tycker det är intressant och roligt. William 

uppger att han dessutom har utökat sitt program med två kurser mer än han behöver då 

han tycker att de är roliga. William säger att han inte har någon konkret anledning till 

varför han behöver bra betyg då han inte har några direkta framtidsmål.  

William uppger att han därför inte har några allmänna specifika betygs mål utan istället 

ställer krav på sig att alltid göra sitt bästa och att utnyttja lektionstiden maximalt. Hur 

mycket arbete William lägger ner inför prov är individuellt för varje ämne. Han satsar 

mer på kurser som upplevs som roliga och intressanta medan ointressanta och tråkiga 

kurser prioriteras ner. 

William tycker att det nya betygssystemet ger möjlighet till bättre bedömning och mer 

rättvisa betyg på grund av fler betygssteg. William känner till att man måste ha uppnått 

ett betyg i sin helhet men anser inte att det är något problem om lärare tillåter omprov. 
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William uppger dock att möjligheten att komplettera genom omprov skiljer sig mycket 

mellan olika lärare.  

William berättar om första provet i svenskan där han till sin förvåning fick A. William 

förklara att detta gjorde att svenskan blev högre prioriterad inför kommande prov. 

William tror att man lätt stannar på det betyg som man startar på och säger att om man 

börjar med ett E så lägger man sig lätt där. Därför blev Williams A på delprovet en start 

för att även i fortsättningen sikta på betyget A svenska. 

Analys 3 - William 

Williams studieval kommer till viss del ifrån nytto-värden, då han anser att 

naturprogrammet öppnar möjligheter som inte finns annars, men i huvudsak ifrån inre-

värden. William beskriver det som att han inte har några satta framtidsmål vilket gör att 

studierna inte utgör en direkt nytta för en planerad framtid. Däremot så uppger William 

att han i huvudsak valde studier efter vad han anser intressant och roligt vilket tyder på 

att inre-värden har stor betydelse. Detta förstärks ytterligare av att William uppger att han 

utökat sitt program med fler kurser endast baserat på inre-värden.  

Frånvaron av tydliga mål har gjort att William inte har några fasta betygsambitioner 

utan eftersöker istället känslan av att ha gjort sitt bästa, vilket representerar ett uppnående-

värde. Så länge som William upplever att han har gjort sitt bästa så är det avslutande 

betyget inte av lika stor vikt. William indikerar även att ämnen som anses tråkiga och 

ointressanta är förknippade med en stor kostnad då dessa prioriteras ner. Det finns dock 

anledning att tro att kostnaden upplevs högre än normalt då de inre-värden, som i stort 

styr Williams studieval, är markant mindre för ämnen som upplevs tråkiga. 

William kan beskrivas vara en person som primärt styrs av inre-värden och till viss 

del uppnående-värden. Aktiviteter som är intressanta och roliga ger upphov till extra 

ansträngning och mer nerlagd tid samtidigt som aktiviteter som saknar inre-värden, och 

dessutom har en kostnad till sig, kraftigt prioriteras ner.  

Williams situation kring sitt svenska prov där han fick ett A är intressant då det kan 

indikera en ökning av uppnående-värden. Om William alltid eftersträvar att göra sitt bästa 

och plötsligt får ett högt betyg inom ett ämne, så kan William i framtiden uppfatta sitt 

bästa inom svenska som det nya högre betyget. Samtidigt om ett tidigt provresultat är E 

så kan det lätt tänkas att William förknippar sitt bästa med det betyget och därför nöjer 

sig med E även i framtiden. Detta skulle förklara Williams tankar kring att man lägger 

sig på det betyg som man börjar med. 

Resultat 4 - Maja 

Maja går tredje terminen på naturvetenskapsprogrammet.  Anledningen till att Maja valde 

till natur är att hon vill utbilda sig till läkare i framtiden. Målet som läkare har gjort att 

Maja försöker att få betyget A i samtliga ämnen då konkurrensen för att komma in på 

läkarlinjen är mycket hög. Maja har inga ämnen där hon ställer lägre krav på sig själv. 

Däremot så noterar Maja att hon lägger mer tid på matematik än på textbaserade ämnen 

på grund av att förståelsen som krävs i matematik ställer högre krav.  
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Maja är väl påläst och kan i detalj beskriva såväl det nya betygssystemet som 

formuleringar för olika betyg. Maja säger också att det nya betygsystemet ställer mycket 

högre krav än det tidigare systemet, ibland på ett orättvist sätt. Maja är mycket negativ 

till kravet som säger att samtliga moment på vara på A nivå för att man ska kunna få ett 

A i slutbetyg.  

Maja berättar även om ett delprov i biologi där hon fick C. Biologi läraren är enligt 

Maja mycket tydlig med att ett C på ett delprov i biologi helt utesluter möjligheten för att 

kunna få ett A i slutbetyg. Vissa lärare ger fortfarande möjligheten för att få A i slutbetyg 

genom komplettering och omprov men det gör inte denna lärare enligt Maja.  

Maja uppger att hon är mycket mindre motiverad för biologin då hon vet att det är 

omöjligt att lyckas få ett A och beskriver situationen som att ”Betyget är kört”.  Enligt 

Maja tillåter ungefär hälften av hennes lärare omprövning för att förbättra ett bristande 

delprov. Maja säger att detta känns mycket jobbigt och innebär en ökad stress inför risken 

att man ska ha en dålig dag. 

Analys 4 - Maja 

Maja har ett mycket tydligt och väldefinierat framtidsmål i att utbilda sig till läkare. Då 

möjligheten av att komma in på läkarlinjen är starkt begränsad av betygsresultaten så 

sätter Maja ett enorm högt värde på sina betyg. Detta har gjort att Majas nytto-värde för 

studierna är så högt att de varianser som uppstår på grund av uppnående-värde, inre-

värde och kostnader är svåra att notera. Det kan däremot tänkas att Maja ser sig som en 

framtida läkare och därför är har ett uppnående-värde av att bekräfta den självbilden med 

goda betyg.  

Situationen som Maja redovisar för inom ämnet biologi är intressant då Maja inte 

längre förväntar sig kunna få sitt önskade A i slutbetyg. Att Maja förväntar sig vara låst 

till högst betyget B i biologi har sänkt nytto-värdet i att studera inför biologiproven i 

samma omfattning som tidigare. Resultatet utav detta är att Maja känner sig mycket 

mindre motiverad inom ämnet biologi. 

Resultat 5 - Oscar 

Oscar som går tredje terminen på naturvetenskapliga programmet uppger att han valde 

natur för att han tycker ämnena är intressanta och roliga. Oscar noterar även att den 

kunskapsmässiga bredd som naturvetenskapliga programmet ger är bra men poängterar 

att för honom är det viktiga att det är roligt. Oscar ser möjligheten till att kunna förklara 

världen omkring sig som någonting mycket roligt. Oscar beskriver sig som nyfiken och 

avser att utbilda sig till lärare.  

I skolan uppger Oscar att han har ambitionen att få betyget A i alla kurser, även om 

han inte alltid når dit. Oscar uppger att han lägger mer energi på kurserna biologi, kemi, 

fysik och matematik för att dessa är roliga och att han tycker om när han förstår hur 

någonting fungerar. Samtidigt uppger Oscar att han lägger mindre arbete på 

samhällsämnen då dessa anses vara trist nötande.  
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Oscar upplever att det nya betygssystemet känns ogenomarbetat och att det har två 

sidor, en sida som ger ökad stress och en som ger minskad stress. Oscar uppger att han 

känner sig jättestressad när det är möjligt att få ett A i slutbetyg. Anledningen till detta, 

enligt Oscar, är att om man skriver ett prov, och inte har möjlighet att göra omprov, så 

kan ett misslyckande fälla hela betyget. Samtidigt säger Oscar att om man ligger på ett D 

eller E i betyg så försvinner stressen då man inte har någon stress eller press på att uppnå 

högre betyg. Oscar beskriver det som att stressen försvinner när man ”hittat sin nivå”. 

Oscar berättar att han fick C i kemi på grund av att han skrev ett C på sista provet. 

Kemiläraren erbjuder enligt Oscar ingen möjlighet till omprov för att höja ett betyg. När 

möjligheten att komplettera inte finns uppger Oscar att han känner sig jätte stressad 

eftersom varje misslyckande är slutgiltigt.  

Oscar säger följande 

Om jag ligger på A hela tiden och sen, helt plötsligt, skriver ett E för att jag har en 

jättedålig dag och läraren låter mig inte göra något omprov och det kommer inget annat 

tillfälle och komplettera upp det. Då är det typ ingen idé att försöka. 

Analys 5 - Oscar 

Även om Oskar delvis valde naturvetenskapliga programmet på grund av nytto-värden så 

är han tydlig med att det är inre-värden som är viktigast för honom. Oskar ser inte stora 

nytto-värden på sina studier men sätter ändå betygsambitionen vid betyget A i alla ämnen 

och inte bara de som han anser roliga. Detta kan antas bero på till att Oscar har sätter 

värde i att visa sig som en A elev och därför ser uppnående-värden i att få höga betyg.  

Den tvåsidighet som Oscar beskriver i det nya betygssystemet kan tänkas bero på att 

när Oscar förväntar sig kunna få ett A i slutbetyg så är kommande prov förenade med 

höga värden. Samtidigt så är ett misslyckande, eller att inte ha studerat ordentligt, förenat 

med en stor kostnad. Denna kostnad, som är förlusten av möjligheten till ett A, upplevs 

oavsett varför Oscar inte studerar mer, även om valet inte är upp till honom. Detta ökar 

pressen på Oscar att studera och resulterar i att han känner sig mer stressad. Men om 

Oscar inte förväntar sig att det är möjligt att få ett A så försvinner de höga värden som 

var förknippade med kommande prov och på samma vis försvinner kostnaden på att göra 

någonting annat än att studera. Genom att den ständiga kostnaden som tidigare funnits på 

alla andra, icke studie, aktiviteter försvunnit så minskar även stressen vilket Oscar 

beskriver som ”sin nivå”.  

Oscar beskriver en situation där han får ett lågt resultat på ett delprov och inte har 

möjlighet att komplettera. Anledningen till att Oscar i det läget väljer att ge upp beror 

sannolikt på att nytto-värden och uppnående-värden, som var drivande bakom Oscars 

motivation, plötsligt minskat. När anledningen till att dessa värden minskar så hastigt är 

att Oskar inte längre förväntar sig kunna få ett A på kurser oavsett hur mycket han 

försöker. 
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Diskussion 

Från resultatet har de värden och kostnader som primärt är drivande bakom varje 

respondents motivation identifierats. Dessa kan kort sammanfattas i tabellen nedan.  

Lucas  nytto-värden, uppnående-värden 

Alice  nytto-värden, uppnående-värden  

William  inre-värden, uppnående-värden 

Maja   nytto-värden 

Oscar   inre-värden, uppnående-värden 

Hur upplever de olika respondenterna nu det nya betygssystemet? Varierar det beroende 

på vilka värden det är som ger upphov till motivationen? Respondenterna är överens om 

att det nya betygsystemet ställer högre krav på dem i deras studier. Inte bara på grund av 

att ett betyg nu måste vara uppfyllt i sin helhet, och att det därför är svårare att få höga 

betyg, utan även för att kunskapskraven för betyget A upplevs högre än vad som krävdes 

för MVG. Detta är helt enligt den linje som skolverket eftersträvar genom att med den 

nya betygsskalan och de nya kunskapskraven ge bättre förutsättningar för en mer 

nyanserad bedömning (Skolverket, 2010). Genom att höja högsta nivån så har 

kunskapsskillnaden mellan det högsta och det lägsta godkända betyget blivit större, vilket 

innebär en större möjlighet till att ge eleverna mer anpassade betyg. Både William, Alice 

och Lucas uttrycker detta som någonting positivt då möjligheten till mellanbetyg, om man 

inte når ända fram till ett A eller C, ger mer specifika och rättvisa betyg.  

Samtidigt så har Betts & Grogger (2003) visat att höga betygsstandarder har flera 

positiva effekter på elevers studier, även om negativa effekter har noterats hos vissa 

grupper. Till exempel så kan höga betygsstandarder göra att andelen elever som tar 

studenten minskar. Detta antas bero på att kraven som höga betygsstandarder innebär 

upplevs så höga att vissa elever inte förväntar sig kunna uppnå dem och då istället ger 

upp. Att förväntningar har en mycket stor påverkan på elevers motivation, prestation och 

framgångar är välkänt, se till exempel House (1994), Eccles & Wigfield (2002) och Rotter 

(1966). Därför är det betydelsefullt att känna till vilken effekt ofördelaktiga förväntningar 

har. Med ofördelaktiga förväntningar avses att man, till exempel, inte förväntar sig kunna 

genomföra den tänkta aktiviteten eller inte förväntar sig att kunna få önskvärda resultat. 

Vi vet att elever med ofördelaktiga förväntningar är mindre motiverade för utmanande 

uppgifter och presterar sämre (Eccles & Wigfield, 2002) än elever med fördelaktiga 

förväntningar, som förväntar sig att klara aktiviteten eller få önskade resultat. Dessutom 

tar personer med en tro på extern kontroll i mindre utsträckning steg för att förbättra sina 

förutsättningar än personer med en tro på intern kontroll (Rotter, 1966). Med andra ord 

har ofördelaktiga förväntningar, som att förvänta sig ett misslyckande eller en tro på 

extern kontroll, en enorm negativ påverkan på individers motivation. 

Ofördelaktiga förväntningar kan antas ha olika stor påverkan beroende på den orsak 

som är drivkraften bakom en individs motivation. Till exempel så anger både Maja och 

Alice, personer som primärt är driva av nytto-värden, att om de upplever sig att det är 

omöjligt att nå upp till ett högre betyg så minskas både motivation och deras nerlagda tid. 

Detta stämmer överens med förväntningarna kring personer som är driva av nytto-värden 

och grundar sin motivation i den nytta som aktiviteten ger mot framtida mål. Om 
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framtidsmålet, som Maja, är att komma in på läkarlinjen så ligger nytto-värdet i att få ett 

högt betyg. Det beror på att höga betyg är ett krav för att kunna konkurrera om platserna 

på läkarutbildningen. Om då ett högt betyg inte längre är möjligt så förvinner den delen 

av nytto-värdet för kursen och därmed även en del av motivationen.   

Även Oscar, som är driven av inre-värden och uppnående-värden, uppger hur han 

sänker ambitionen i kurser där han inte längre förväntar sig kunna få ett högt betyg. Oskar 

går till och med så långt att säga att om han får ett tidigt E så är det ingen idé att försöka 

om han inte har möjlighet till omprov. Att Oskar visar samma inställning som Alice och 

Maja till kurser där högre betyg inte längre är möjligt kan bero på två orsaker. Dels på 

grund av att Oskar är driven av uppnående-värden där det finns ett värde i att bevisa för 

sig själv att han kan nå upp till betyget A. När det sedan inte längre är möjligt för Oscar 

att nå upp till detta betyg så minskar uppnående-värdet och med det motivationen. Den 

andra delen kan vara att Oscar i någon omfattning är påverkad av 

övermotiveringseffekten (Lepper & Greene, 1973). Övermotiveringseffekten inträffar när 

någon som har en inre motivation för en aktivitet, som Oscar, blir påverkad av en yttre 

motivation i form av till exempel en belöning eller, i det här fallet, betyg. När denna 

belöning sedan tas bort så minskar såväl den yttre motivationen som den inre 

motivationen. Detta betyder att oavsett vilka värden som är drivande för elevers 

studiemotivation så kommer sannolikt motivationen att minska om de inte längre 

förväntar sig kunna uppnå önskat resultat. 

Däremot tyder det på att motivationen kvarstår om eleven fortfarande upplever det 

möjligt att nå sitt målbetyg även om resultatet på ett tidigt delmoment är lågt. Rotter 

(1966) har visat att när en elev upplever det som att kommande resultat beror sitt eget 

beteende eller egna egenskaper så är eleven mer uppmärksam på information i sin 

omgivning och tar i större utsträckning steg för att förbättra sina förutsättningar. Just detta 

kan vi se ifrån Lucas som uppger att han ändrar sina prioriteringar och ökar sina 

ansträngningar efter det att han fick ett C på ett delmoment i matematiken. Anledningen 

till att Lukas ökar sina ansträngningar är att han, tack vare att läraren erbjuder möjligheten 

till omprövning, fortfarande anser det möjligt att få A i slutbetyg. Vetskapen om att denna 

möjlighet finns gör att Lucas upplever det som att hans A fortfarande är uppnåeligt och 

att det bara är upp till honom själv och hans eget beteende som avgör huruvida han når 

dit. 

Så beroende på om en elev förväntar sig att fortfarande kunna få önskat slutbetyg så 

uppstår två helt olika reaktioner. På ena sidan få vi en elev som sänker ambitionerna och 

kraven på sig själv och istället accepterar den nya nivån. Medan vi på den andra sidan får 

en elev som ökar sina ansträngningar för att, trots ett mindre misslyckande, kanske ändå 

kan lyckas nå ända fram till önskat slutbetyg. Det som skiljer dessa två reaktioner åt är 

huruvida deras lärare erbjuder möjlighet till omprövning av ett redan godkänt delmoment. 

Samtidigt är det värt att notera att elever som inte erbjuds omprövning, men anser att de 

skulle ha nått ett högre betyg om möjligheten fanns, upplever situationen som att de 

misslyckats på grund av en yttre men kontrollerbar orsak. En sådan situation ger enligt 

Weiner (1985) upphov till emotionella reaktioner som i den här situationen är ilska. 

Denna ilska riktas sannolikhet mot den lärare som valt att inte erbjuda möjlighet till 

omprövning, eller snarare, den lärare som upplevs förhindra elevens möjlighet till önskat 
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slutbetyg. Att erbjuda elever omprövningsmöjlighet på delprov, även om det inte är 

underkänt, kan därför anses vara av kritisk betydelse för elevens studiemotivation.  

Vi kan även notera att respondenternas inställning till kravet på att ett betyg måste vara 

uppfyllt i sin helhet är förknippat med möjligheterna till omprövning. Till exempel så 

säger William uttryckligen att han inte har något emot att man måste ha uppnått ett betyg 

i sin helhet så länge läraren tillåter omprövning. Alice hade inte heller några invändningar 

förutom att det leder till situationer där man riskerar att sjunka ett betygssteg på grund av 

en enda dålig dag.  

Både Oscar och Maja uppger dessutom att de känner en stor stress om det inte finns 

möjlighet till omprövning då resultatet är permanent. Den situation och den stress som 

Oscar och Maja upplever skulle kunna undvikas genom att alltid erbjuda möjligheten för 

omprövning av, redan godkända, delmoment. Det är dock bara Lucas och Maja som är 

helt negativa till att ett betyg ska vara uppfyllt i sin helhet. Samtidigt så är både Maja och 

Lucas i en situation där en av deras kurser fick ett lägre slutbetyg på grund av detta. 

Huruvida Lucas och Maja skulle vara lika negativa till betygskriterierna om det alltid 

erbjöds möjlighet till omprövning får stå osagt. 

Så om det nya betygs- och bedömningssystemet som introducerades med Gy2011 

uppfyller skolverkets (2010) mål, att minska betygsinflationen och orsaka en större 

likvärdighet, så finns det anledning att tro att eleverna ser detta som någonting positivt så 

länge det erbjuds möjlighet att ompröva delmoment för att höja slutbetyg.  
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Konklusion 

Vi kan konstatera att de tillfrågade gymnasieleverna överlag ser positivt på det nya 

betygs- och bedömningssystemet. Införandet av flera betygsnivåer i form av mellanbetyg 

anses som någonting bra då betygen uppfattas som mer precisa och därför mer rättvisa. 

Däremot finns det viss kritik kring att betyg måste vara uppfyllda i sin helhet då det 

tenderar att leda till en ökad stress hos eleverna i deras studievardag. Anledningen till att 

stressen ökar är på grund av att man riskerar att sänka hela kursens betyg genom att 

underprestera på ett enda delprov. Detta gäller speciellt i de fall då gymnasieeleven inte 

erbjuds möjlighet att ompröva delar av kursen.  

Resultaten tyder även på att tillgängligheten till att omprövning är avgörande för hur 

det nya betygs- och bedömningssystemet påverkar elevernas studiemotivation. Flera 

positiva effekter på elevernas motivation kan visas om elever öppet erbjuds möjligheten 

för omprövning i syfte av att höja ett betyg. Orsaken till detta är att eleverna efter ett 

sämre delmomentsbetyg fortfarande känner att slutbetyget är upp till deras eget beteende 

och egna prestationer. Därför är sannolikheten större att motivationen för ämnet bibehålls 

och att ansträngningen ökar. Om däremot eleven inte erbjuds möjlighet för omprövning i 

syfte av att höja ett betyg så kan flera negativa effekter urskiljas. Anledningen till detta 

är att eleverna inte längre upplever det som möjligt att nå till önskat betyg vilket får som 

effekt att elever istället tenderar att ge upp, få minskad motivation och engagerar sig 

mindre för ämnet. Dessutom så finns det en risk att elever utvecklar känslor av ilska mot 

den lärare som upplevs förhindra möjligheten till ett önskat betyg genom att inte erbjuda 

prövning. Ingen skillnad i hur elever påverkas har kunnat observeras beroende på om 

elevens studiemotivation grundar sig i nytto-värden, uppnående-värden eller inre-värden. 

För att kunna säkerställa både resultatet och omfattningen av slutsatserna så skulle en 

kvantitativ undersökning behöva göras. Dels för att kontrollera hur stor andel av eleverna 

som upplever dessa effekter av att inte har möjlighet till omprövning men även för att 

undersöka i vilken omfattning som omprövning erbjuds. Det kan även vara intressant att 

fortsätta undersöka hur utbredd den stress som Oscar och Maja känner är bland 

gymnasielever samt vilken effekt denna ökade studiestress har på hälsan.  

Syftet med en vidare undersökning skulle vara att skapa ett beslutsunderlag för kunna 

diskutera en ändring av gymnasieförordningen så att omprövning alltid erbjuds för att 

höja ett betyg.  
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Bilaga 1: Missivbrev 

Bästa elev! 

Jag är student på lärarprogrammet vid Uppsala universitet. För närvarande arbetar jag 

på en uppsats angående hur elever har påverkats av betygssystemet som introducerades 

med den nya läroplanen, Gy 2011. För att undersöka detta så ämnar jag genomföra 

intervjuer som syftar till att ge en djupare och tydligare bild över elevers upplevelser och 

erfarenheter kring det nya betygssystemet. 

Därför söker jag nu informanter bland gymnasieelever som har kunskap och erfarenhet 

ifrån det hur det är att studera under den nya läroplanen. Då denna information är mycket 

värdefull för mig och mitt arbete så hoppas jag innerligt att du har möjlighet att delta. 

Deltagande sker helt frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun och ditt 

deltagande.  

All information som framkommer under ett intervjutillfälle kommer att behandlas 

konfidentiellt. Vilket betyder att intervjusvar inte kommer att kopplas till någon enskild 

person. Du behöver alltså inte vara orolig att någon tredje part ska få veta vad just du 

svarat under intervjun. Ett intervjutillfälle uppskattas ta mellan 20 till 30 minuter. 

Information som framkommer under intervjuerna kommer endast att användas i 

forskningssyfte och resultatet kommer att presenteras i en rapport vid Uppsala universitet. 

Uppsatsen kommer att publiceras via DIVA (http://uu.diva-portal.org).  

Om du är intresserad av att hjälpa till med detta forskningsarbete så vänligen fyll i och 

lämna in kontaktuppgifterna nedan. Inlämning av detta är på inget sätt bindande utan ger 

endast mig möjlighet att kontakta dig för eventuell bokning av intervjutillfälle.  

 

Namn:…………………………………   

E-post:………………………………... 

Telefon:……………………………….. 

 

Om du har frågor eller vill få tillgång till resultatet är du välkommen att kontakta:  
Lars-Erik Larsson 

Lars.Larsson.0071@student.uu.se 

070-208 49 55 

 

Jag vill tacka så mycket för ditt intresse, och förhoppningsvis deltagande, det är till stor hjälp! 
Med vänliga hälsningar. 

 

 

 

 

Lars-Erik Larsson 

 

Handledare: Anna Danielsson  

anna.danielsson@edu.uu.se 

http://uu.diva-portal.org/
mailto:anna.danielsson@edu.uu.se
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Tema: Bakgrundsfrågor 

UT: Studieval 

Vilket program går du på?  

Varför valde ditt nuvarande program?  

Hur många terminer har du läst under det nya betygssystemet? 

Tema: Mål och förväntningar 

UT: Mål  

Är studierna viktiga för dig? Varför? Finns det någon ytterligare anledning? För att det 

är kul, eller intressant? För att få bra betyg? För att komma in på önskad utbildning i 

framtiden? För att ha kunskaperna som krävs på framtida utbildning?  

UT: Förväntningar på sig själv. 

Vilka betygsambitioner har du normalt? Hur skiljer det sig mellan kurser? Har du 

några förväntningar på dig själv om du mycket tid du ska lägga ner på en kurs eller 

inför ett prov? Känner du att dina ambitioner är uppnåeliga? Fokuserar du mer på vissa 

ämnen?  

UT: Betygssystemet 

Kan du beskriva din bild av hur det nya betygsystemet fungerar? 

Vad ser du som största skillnaden mellan det gamla och det nya betygssystemet? Hur 

ser du på kravet att ett betyg måste vara uppfyllt i sin helhet? 

 

Tema: Händelser och situationer 

UT: Hitta ämnen 

Har du någon/några kurser där ett provresultat varit lägre än din ambition? Vilka? Vad 

fick du för resultat?  

UT: Förändrad inställning 

Hur upplever du att det påverkar dina möjligheter att uppnå dina betygsambitioner i 

den kursen? Kan du fortfarande nå dina ambitioner? Förändrar det ditt sätt att se på 

kursen? Upplever du att din motivation inför kursen har förändrats? 

Undertema: Framtida prov 

Förhåller eller tänker du annorlunda när du ska studera till nästa prov inom samma 

ämne? Hur skiljer sig tankarna i så fall? Ser du dig som mindre motiverad? Lägger du 

lika mycket tid och arbete på kursen nu? Siktar du fortfarande på samma betyg? Väljer 

du innehåll att studera inför nästa prov på ett annat sätt? Varför?  

 

 

 


