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Sammanfattning 
Betyg och bedömning är en omfattande process som av många lärare uppfattas som 
utmanande. Lärare måste utgå från läroplanens kunskapskrav vid betygsättning av elevers 
kunskaper och bedömningen ska utgå ifrån elevers uppvisade kunskaper kopplade till 
undervisningen. Lärare står inför flera viktiga beslut i samband med dessa processer där målet 
är att eleven betygsätts och bedöms rättvist, i förhållande till kunskapskraven. 
Kunskapsöversikten behandlar både nationell och internationell forskning kring betyg och 
bedömning, ur ett lärarperspektiv. Studien inriktar sig på lärares betygsättning och bedömning 
inom ämnet samhällskunskap i grundskolan och framförallt mellanstadiet, som omfattar 
årskurserna 4–6. Forskning kring betyg och bedömning ur ett elevperspektiv framförs även i 
översikten, för att framhäva komplexiteten i lärares betygsättning.  
 
Syfte  
Syftet med kunskapsöversikten är att sammanställa och analysera forskningen kring 
processerna kopplade till betyg och bedömning, ur ett lärarperspektiv. Specifikt är översikten 
inriktad på lärares betygsättning i grundskolan och framförallt mellanstadiet, inom ämnet 
samhällskunskap. Vi har även kartlagt vilka metoder som företrädesvis har använts i den 
analyserade forskningen. 
 
Metod 
Insamlingsmaterialet till kunskapsöversikten bestod främst av vetenskapliga artiklar som 
genomgått en process av granskning, så kallad peer-review process. Både nationella och 
internationella vetenskapliga artiklar inkluderades i kunskapsöversikten. Information från 
Skolverket och annan litteratur användes endast i inledningen och bakgrunden av översikten. 
 
Resultat av studien 
Resultaten indikerar att införandet av den nya läroplanen syftar till att öka precisionen och 
rättvisan i betygsättningen. Felaktiga betyg tilldelas när lärare tolkar det nya betygssystemet 
felaktigt. När lärare misslyckas med att beakta kunskapskraven i läroplanen har de med 
irrelevanta faktorer i betygsättningen. Ytterligare resultat av översikten visar att betygssamtal 
med elever utgör en viktig del i betygsättningsprocessen för lärare, då samtalen bidrar till en 
möjlighet för eleverna att förstå vad de behöver utveckla för att nå upp till ett högre betyg. I 
forskningsprocessen har man i stor utsträckning använt sig av kvalitativa intervjuer eller 
kvantitativa enkätundersökningar. Det finns en brist på relevant forskning kring betyg och 
bedömning i ämnet samhällskunskap som omfattar årskurs 4-6. 
 
 
 
 
 
  



 

FÖRORD     
Vi som har skrivit denna kunskapsöversikt heter Erdin Durdevic och Goran Pastorkovic. Vi är 
i skrivande stund lärarstudenter på Högskolan i Borås, inne på vår sjunde termin av 
utbildningen. Även om vi studerar i Borås är vi för tillfället bosatta i Göteborg. Anledningen 
till att vi valde att skriva tillsammans berodde delvis på det geografiska läget men framförallt 
att vi kompletterar varandra på ett gediget sätt. Den grundläggande orsaken till att vi valde att 
fördjupa oss i ämnesvalet var för att det är intressant samtidigt som det är högaktuellt för vår 
kommande yrkesroll. Att skriva ett arbete ihop har inte varit den enklaste uppgiften under vår 
tid i Högskolan i Borås. Vägen till en slutgiltig produkt har varit lång och kantats av gupp, 
men den har framförallt varit lärorik. Under processen har vi haft förmånen att lära känna våra 
styrkor och svagheter både individuellt och i det kollegiala arbetet med varandra. Vi satte upp 
tydliga riktlinjer kring hur formen i kunskapsöversikten skulle se ut och hur vi skulle förhålla 
oss till det. Allt i arbetet har skrivits tillsammans och i samråd med varandra. Det enda vi 
valde att göra individuellt var sammanställningen av artiklarna. Tanken med att sammanställa 
artiklar på två olika håll, var att det skulle bidra till två olika tolkningar av varje artikel. Vi 
diskuterade och analyserade sedan artiklarna som vi hade sammanställt en gång till i samråd 
med varandra, innan vi påbörjade skrivandet. På så sätt kunde vi försäkra oss om att vi inte 
hade missat någon relevant information i artiklarna. Vi vill passa på att rikta ett stort tack till 
våra handledare, och resterande lärare på Högskolan i Borås, som har stöttat oss i processen.  
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1. INLEDNING  
År 2011 reviderades läroplanen och en ny betygsskala infördes, med bokstavsbenämningarna 
A-F. En av avsikterna med införandet av den nya betygsskalan, var att öka precisionen i 
lärares bedömningar av elevers kunskaper. Förväntningarna var att detta skulle bidra till en 
ökad rättvisa och likvärdighet i lärares betygsättning (Selghed 2011, ss. 32–36). Rättvisa och 
likvärdighet är två begrepp som ständigt förekommer i diskussionen kring betyg och 
bedömning. Gerrevall (2003, s. 49) beskriver likvärdigheten i bedömningen som en 
anpassning i förhållande till de kontextuella villkoren som gäller. Enligt Selghed (2004, s.190) 
ansåg flera lärare, innan läroplanen reviderades 2011, att det saknades tydliga mål- och 
kravbeskrivningar i läroplanen, som skulle bidra till en rättvis betygsättning. Istället fick 
lärarna (i betygsättningsprocessen) söka sig till läromedel och andra konkreta stöd som fanns 
att tillgå för att utföra betygsättningen. Enligt Selghed (2011, s. 53) ska stödet i den nya 
läroplanen syfta till en rättvis och likvärdig betygsättning.  
 
Skolan är en institution som är starkt förknippad med samhället. I läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011, s. 7) framhävs det att skolan ska 
vila på en demokratisk grund och att utbildningen ska omfatta de grundläggande värden som 
det svenska samhället präglas av. Gerrevall (2003, s. 41) beskriver att den demokratiska 
fostran är en av skolans viktigaste uppgifter. Samhällskunskap är ett ämne som präglas av det 
rådande samhället. Enligt läroplanen (Skolverket 2011, s. 215) ska elever, inom ämnet 
samhällskunskap, bland annat ges möjlighet att utveckla kunskaper kring samhällsstrukturen 
och hur den är uppbyggd. Samuelsson (2015, s. 55) framhäver att de enskilda ämnena i 
mellanstadiet har fått en tydligare position i förhållande till den nya läroplanen. I och med 
införandet av den nya läroplanen har samhällskunskap, som tidigare var en integrerad del i 
betygsättningen av de samhällsorienterade ämnena, övergått till att betygsättas som ett enskilt 
ämne i grundskolan. Enligt Kristiansson (2014, s. 213) är syftet med ämnesspecificeringen att 
främja elevers studieresultat, genom att behöriga lärare i ämnet ges möjligheten att betygsätta 
elevers kunskaper och förmågor kopplat till ämnesbundna kunskapskrav.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med kunskapsöversikten är att sammanställa och analysera tidigare forskning kring 
betyg och bedömning. Fokus kommer att vara på processerna kopplade till bedömning och 
betygsättning, ur ett lärarperspektiv. Specifikt kommer vi att undersöka vad som kännetecknar 
forskningen kring lärares betygsättning i grundskolan och framförallt mellanstadiet, inom 
ämnet samhällskunskap. Tanken är att försöka reda ut och diskutera komplexiteten som lärare 
står inför när de ska sätta betyg. 

 

1.2 Disposition 
Efter denna inledande del, där läsaren ges en överblick om ämnet som berörs i översikten, 
följer en bakgrund som innehåller begreppsförklaringar samt en historisk tillbakablick. Den 
historiska tillbakablicken ska ge dig som läsare en ingång till det berörda ämnet. Under 
litteratursökning beskrivs våra sökstrategier både i löpande text och tabeller. Vi framhäver 
även våra urvalskriterier samt urval av artiklar. I kartläggningen presenteras 
sammanställningen av valda artiklar i löpande text, där vi väljer ut vissa aspekter som vi 
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sedan fördjupar oss i under rubriken fördjupad analys. Slutligen framställs en diskussion där 
vi, i förhållande till kartläggningen och den fördjupade analysen, diskuterar nationell och 
internationell forskning samt problematiserar och framför våra resonemang kring ämnet i 
fråga.  
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2. BAKGRUND 
2.1 Betyg och bedömning 
Betyg är ett intyg eller omdöme som påvisar en elevs kunskaper i relation till de nationella 
kunskapskraven för de olika skolämnena. I det svenska skolsystemet ges elever betyg för 
första gången under höstterminen i grundskolans årskurs 6 fram till våren i årskurs 9 som då 
blir elevens slutbetyg. Betygen som en elev tilldelas från hösten i årskurs 6 till hösten i 
årskurs 9 kallas terminsbetyg. Slutbetyget används för ansökan till vidare studier i 
gymnasieskolan (Skolverket 2017). Enligt Skolverket (2016b) beskrivs bedömning som en 
lärares processering och värdering av elevernas kunskaper. Värderingen av elevers kunskaper 
kan förekomma på olika sätt och beröra flera olika aspekter. Selghed (2011, ss. 11–12) 
beskriver bedömning som en process att bilda sig en helhetsuppfattning om elevers utveckling 
på flera olika plan, som även omfattar aspekter utanför elevers kunskaper och färdigheter. 
Bedömning är en komplex process som förekommer i olika former och fyller olika funktioner.  
 
Summativ bedömning är en typ av bedömning som lärare använder för att summera elevernas 
kunskaper och färdigheter, exempelvis genom betyg (Lundahl, Wetterstrand & Sundhäll 
2017, s. 77). Ytterligare ett exempel på summativ bedömning är när lärare summerar 
elevernas kunskaper och färdigheter genom prov inom ett specifikt ämnesområde vid en 
specifik tidpunkt där resultaten senare ska ligga till grund för elevernas betyg (Lundahl, 
Hultén, Klapp & Mickwitz 2015, ss. 9,11)  
 
Den formativa bedömningen är ett redskap i en process, för att stärka och tydliggöra elevers 
lärande. Den formativa bedömningen utgår ifrån en fungerande interaktion, mellan lärare och 
elever, med syftet att stödja elevers lärande. Den formativa bedömningen kan även användas 
som utvärdering, i olika former, för att synliggöra elevers lärande och utifrån det ge lärare en 
möjlighet att utveckla undervisningen (Skolverket 2014a).  

2.2 Historisk tillbakablick - betyg och bedömning i förhållande till 
olika betygssystem i Sverige 
I Sverige kan vi skönja tre olika typer av betygssystem under de senaste århundradena: det 
absoluta, det normrelaterade samt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, som råder 
idag (Selghed 2004, s. 43). Fram tills 1800-talets början hade rationalismen en stor inverkan 
på skolan i Sverige. Rationalismen, som hade rötterna i idealismen, påverkades tydligt av 
Platons teori kring den enda rätta och sanna världen. Platons ideal avspeglades även i de 
första betygen som tilldelades i Sverige. Dessa betyg var avsedda att mäta den absoluta 
kunskapen samt de naturgivna förmågorna (Selghed 2004, ss. 44–45). År 1820 
implementerades de första betygen i läroverken, en fyrskalig betygsskala som benämndes 
med bokstäverna A, B, C och D, där A var det högsta betyget och D var det lägsta betyget. En 
reviderad version av betygsskalan kom att användas i folkskolan, som infördes år 1842 i 
Sverige (Selghed 2004, ss. 45,47). 
 
Det dröjde fram tills 1897 innan ett enhetligt betygssystem, det absoluta betygssystemet, 
kunde implementeras i folkskolan. 1905 implementerades betygssystemet även i läroverket. I 
det absoluta betygssystemet fanns benämningar, i form av bokstäver, som skulle fungera som 
ett underlag för lärarna i betygssättningen. Eleverna betygsattes i vad de presterade inom olika 
läroämnen. De betygsattes även för ordning och uppförande, i relation till skolan. Även om 
det absoluta betygssystemet var det första enhetliga betygssystemet i Sverige, visade det sig 
att det enda enhetliga var benämningarna för betygen (Selghed 2004, s. 48). Betygsättningen i 
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det absoluta betygssystemet saknade anvisningar och målbeskrivningar. Istället byggde 
lärares betygsättning på tolkningar som framställdes ur interaktionen med andra lärare. 
Avsaknaden av anvisningar gav lärare en omfattande makt när det kom till betygsättningen 
(Selghed 2011, s. 69). Enligt Skolverket (2014b) användes betygen i det absoluta 
betygssystemet som ett urvalsinstrument till vidare studier i real- och gymnasieskola, vilket 
även är fallet i betygssystemet som vi har idag.  
 
I takt med att flera elever uttryckte en önskan om att påbörja real- och gymnasieskolan, 
samtidigt som skolväsendet expanderade, blev betyg som urvalsinstrument ännu viktigare. 
Antagningsproven till realskolan ifrågasattes och en utredning av betygssystemet startades. 
Under årens gång kom bokstavsbenämningarna, i form av betyg, inom det absoluta 
betygssystemet att relativiseras i ett försök att skapa rättvisa betyg samt i större utsträckning 
kunna knyta dem till urvalet av högre studier (Selghed 2004, ss. 49–51). Enligt Selghed 
(2011, ss. 72–73) påverkades relativiseringen av den sjugradiga betygsskalan inom det 
absoluta betygssystemet av positivismen.  
 
Införandet av det normativa betygssystemet, även benämnt som det relativa betygssystemet, 
fullbordades år 1962 i grundskolans läroplan. Betygssystemet övergick till en normrelaterad 
femsiffrig betygsskala inom läroämnen där betygen skulle fördelas procentuellt enligt en 
normalfördelningskurva, som omfattade alla elever i Sverige inom ett ämne. Bokstavsbetygen 
för ordning och uppförande kvarstod från det absoluta betygssystemet, men inkluderades inte 
i den procentuella betygsättningen. Betygen skulle ges i alla grundskolans årskurser och 
betraktades framförallt som urvalsgrundande (Selghed 2004, s. 52). I och med införandet av 
normrelaterade betyg byttes fokus från vad eleverna skulle lära sig till hur arbetet i skolan 
skulle bedrivas. Reformen innebar att lärare skulle lägga större vikt på hur betygsättningen 
skulle gå till (Selghed 2004, s.53). Den normrelaterade bedömningen har sitt ursprung i den 
differentiella psykologin. Bedömningen byggde på att människors variation av förmågor och 
egenskaper var mätbara. Mätningen skulle bidra till att jämföra samma egenskaper elever 
emellan, som sedan skulle resultera i att en rangordning upprätthölls (Selghed 2004, s. 35). 
För att öka de normrelaterade betygens jämförbarhet infördes standardprov i skolorna som 
skulle ligga till grund för lärarnas betygsättning (Selghed 2004, s. 53).  
 
Det normrelaterade betygssystemet präglades av en kvantitativ och objektiv syn på kunskap, 
som hade rötterna i den logiska empirismen samt positivismen. I och med framväxten av 
hermeneutiska ideal i samhället växte kritiken mot betygssystemet. Den hermeneutiska 
vetenskapsteorin bygger på en kvalitativ kunskap som beskrivs som en tolkningsprocess av 
omvärlden. Individer skapar sig, genom ett subjektivt medvetande, uppfattningar om 
omgivningen. Kunskapen som utmynnar utifrån detta tankesätt är förståelse, som även är en 
viktig aspekt för lärare att ta i beaktning när de sätter betyg på elevernas kunskaper (eller 
liknande) idag (Selghed 2004, ss. 52, 54). Enligt Andersson (1991, s. 10) var många elever 
kritiska till betygen, som Andersson beskriver som relativa betyg, eftersom betygen 
frambringade stress och konkurrens, då betygsättningen utgick ifrån en procentuell 
fördelning. Selghed (2011, s. 23) är inne på samma spår och menar att betygssystemet utgick 
ifrån att rangordna elever, vilket bidrog till en konkurrenssituation elever emellan. Enligt 
Selghed (2011, ss. 79–80) framkom brister i lärares sätt att tillämpa rangordningen inom det 
normrelaterade betygssystemet. En av de avgörande orsakerna till att betygssystemet byttes 
ut, var att betygen inte relaterades till kunskaper utan till enskilda individer.    
 
År 1995 infördes det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet som även utgör grunden i 
den rådande läroplanen, som reviderades 2011. Den mål- och kunskapsrelaterade 
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betygsskalan, innan revideringen 2011, bestod av bokstavsbenämningar i form av G 
(godkänt), VG (väl godkänt) och MVG (mycket väl godkänt), från och med höstterminen i 
årskurs åtta. Syftet med styrdokumenten var att dessa tre kvalitativa benämningar skulle 
stödja lärares rättvisa och likvärdiga betygsättning (Selghed 2004, ss. 67, 76). Kunskapsmålen 
i kursplanerna, innan revideringen 2011, utgick ifrån ämnestermer men det specifika 
innehållet, som behandlades i undervisningen och som låg till grund för betygsättningen, 
skulle utformas av läraren i samråd med eleverna (Selghed 2011, s. 81). 
 
Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet reviderades 2011 och den nya betygsskalan, 
A-F, infördes. Enligt Selghed (2011, s. 87) ska lärares betygssättning, i den reviderade 
läroplanen, syfta till att beskriva elevers kunskaper i förhållande till kunskapskraven, vilket 
kännetecknar ett kunskapsrelaterat betygssystem. Selghed (2011, s. 67) beskriver skolans 
styrdokument som en avspegling av den kunskapsrelaterade samhällssynen. Styrdokumenten 
har genom åren övergått från en positivistisk syn med fokus på objektiv och kvantitativ 
kunskap, till en konstruktivistisk syn med fokus på subjektivitet och kvalitativ kunskap.  
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3. LITTERATURSÖKNING 
3.1 Överblick av vår litteratursökning 
Under insamlingen av tidskriftsartiklar och annat vetenskapligt material har vi utgått från 
boken Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap (Barajas, Forsberg & Wengström 
2013). Boken har med sin metodik bidragit till att vår litteratursökning gradvis har minskat i 
antalet träffar, vilket i sin tur har gett oss en möjlighet att sålla bort vissa artiklar och behålla 
relevanta artiklar i förhållande till vårt syfte. Under sökprocessen har vi övergått till en mer 
systematisk sökning med fokus på vissa sökord, samt kombinationer av sökord, för att hitta 
passande och relevanta artiklar som skulle komma att utgöra kärnan i vår kunskapsöversikt. 
Våra sparade artiklar, som vi hittade i flertal databaser och sökmotorer, undersökte vi genom 
att läsa sammanfattningen för att skapa oss en överblick över vad studierna i artiklarna 
behandlar, hur de kan kopplas till grundskolan samt i vilken omfattning de berör ämnet som 
vi ska analysera och kartlägga. Artiklarna som var relevanta i förhållande till 
urvalskriterierna, läste vi igenom och granskade för att sedan sammanställa dem. Enligt 
Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 31) ska en systematisk litteraturstudie utgå ifrån 
att söka, kritiskt granska samt sammanställa materialet utifrån ett ämne. Syftet med en 
systematisk litteraturstudie är att sammanställa data från tidigare empiriska studier, vilket ska 
kunna leda till nya forskningsstudier. 

3.2 Strategier 
Vi började med en bredare sökning på Google Scholar, med sökord som “betyg” och 
“bedömning”, för att få en inblick i hur tidigare forskning framställde betyg och bedömning. 
Utöver Google Scholar använde vi oss även av Swepub, en databas med nationella 
publiceringar, både på svenska och på engelska. Swepub var ett sätt för oss att först orientera 
oss i hur den nationella forskningen såg ut, för att sedan undersöka den internationella 
forskningen kring betyg och bedömning. När vi började söka i Swepub använde vi oss av 
samma sökord som i Google Scholar, ”betyg”, ”bedömning” samt ”betyg och bedömning”. 
 
Sökningen på “betyg” i Swepub gav 303 träffar. Den andra sökningen på ”bedömning” gav 
1972 träffar, vilket var alldeles för många. Vi började alltmer övergå till en systematisk 
sökning i Swepub, även om vi inte hade syftet fastställt. Vi använde oss utav samma sökord, 
skillnaden var att vi låste sökningarna till refereegranskade tidskriftsartiklar. Genom att låsa 
sökningarna till refereegranskade tidskriftsartiklar kunde vi rekognosera området kring betyg 
och bedömning, med hjälp av material som var relevant att använda i kartläggningen.  
Sökordet ”bedömning” gav träff på 119 refereegranskade tidskriftsartiklar, varav tre var 
användbara till kunskapsöversikten. Träfflistan var lagom stor för att ge oss möjlighet att få en 
uppfattning kring det vetenskapliga urvalet av nationell forskning. Sökordet ”betyg” gav träff 
på 18 refereegranskade tidskriftsartiklar, varav två var användbara till kunskapsöversikten. Vi 
satte även ihop sökorden ”betyg” och ”bedömning”. Den kombinerade sökningen gav enbart 
träff på tre refereegranskade tidskriftsartiklar, varav alla var användbara till vår 
kunskapsöversikt (se Tabell 1).  
 
Sökningarna på Google Scholar och framförallt Swepub gav oss möjligheten att rekognosera 
forskningen kring betyg och bedömning i Sverige, vilket utmynnade i att syftet kunde 
utformas. När syftet fastställdes började vi leta efter nya sökord som var relevanta, i 
förhållande till syftet. Sökord som ”betygsättning” ”grundskollärare” ”samhällskunskap” 
”demokrati” tillkom och kombinerades med tidigare sökord för att specificera våra sökningar 
i Swepub. De specificerade sökningarna genererade få träffar och bidrog till att ett par 
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relevanta artiklar kunde hittas (se Tabell 1). Vi valde att studera referenslistorna i artiklarna, 
vilket till slut genererade i en användbar doktorsavhandling. Barajas, Forsberg och 
Wengström (2013, s. 74) framhäver att första steget i en manuell sökning är att studera 
referenslistan i en artikel som tycks vara intressant och berör området man ska undersöka.  
 
Vi övergick så småningom till att söka i databaserna Primo och ERIC (ProQuest). I Primo 
använde vi oss både av svenska och engelska sökord, men framförallt engelska, medan vi 
enbart använde oss av engelska sökord i ERIC (ProQuest). Vi översatte de svenska sökorden 
som vi hittills hade använt, vilket genererade i sökord som ”grading”, ”grades”, ”assessment” 
samt ”social studies”.  För att smala ner sökområdet ytterligare, valde vi att lägga till sökord 
som ”middle school” och ”compulsory school” som är förknippade med grundskolan, för att 
rikta in oss på forskning som är relevant för vår kunskapsöversikt. I databasen Primo gav 
enstaka svenska sökord relativt få träffar medan enstaka engelska sökord gav alltför många 
träffar, vilket innebar att vi använde oss av flera sökord i kombination med varandra för att 
smala ner antalet träffar (se Tabell 2). I databasen ERIC (ProQuest) arbetade vi på liknande 
sätt som i databasen Primo. Vi sökte efter granskade (peer- reviewed) tidskriftsartiklar där vi 
kombinerade olika sökord för att minska antalet träffar (se Tabell 3). Under sökprocessen 
märkte vi att sökordet “assessment” gav mycket mer träffar än sökordet “grading”, men att 
sökordet “grading” gav fler relevanta träffar. Därför använde vi oss av sökordet “grading” i 
större utsträckning, i kombination med andra sökord.  Barajas, Forsberg och Wengström 
(2013, s. 78) framhäver vikten av att formulera sig korrekt när man söker i databaser.  
 
Tabell 1. Sökning av refereegranskade tidskriftsartiklar på Swepub 

Sökord Antalet 
träffar 

Antalet användbara artiklar till 
kunskapsöversikten 

Bedömning 119 3 

Betyg 18 2 

Betyg och bedömning 3 3 

Grundskollärares 
bedömning 

1 1 

Bedömning och 
demokrati 

4 1 

 
 
 
 
  



 

8 
 

Tabell 2. Sökning av vetenskapliga tidskriftsartiklar i databasen Primo publicerade från 
2002–2017  
Sökord Antal 

träffar 
Antal användbara artiklar till 
kunskapsöversikten 

Bedömning 244 2 

Betyg 98 2 

Betygsättning 4 1 

”Grading” and "compulsory school" 13 2 

“grading” and “assessment” and 
“compulsory school” 

4 1 

 

Tabell 3. Sökning av granskade (peer reviewed) tidskriftsartiklar i databasen ERIC 
(ProQuest) publicerade från 2002–2017 

Sökord Antal 
träffar 

Antal användbara artiklar till 
kunskapsöversikten 

"teachers grading" and "middle 
school" 

2 0 

“Assessment” and "compulsory 
school" 

15 0 

"grading" and "middle school" 35 3 

"grading" and "assessment" and 
"middle school" 

10 1 

"grading" and "social studies" 12 1 
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I tabellerna ovan beskrivs våra sökningar, låsta till vetenskapliga och refereegranskade 
tidskriftsartiklar i olika databaser. I Primo och ERIC (ProQuest) var sökningarna låsta till 
tidsintervallen mellan år 2002–2017, eftersom det var i linje med urvalskriterierna. I Swepub 
hade vi inte möjlighet att låsa tidsintervallen på samma sätt. Vi fick istället bortse från 
artiklarna vars publikationsår inte var i linje med urvalskriterierna. Tabellerna är uppdelade i 
tre kolumner, där våra sökord och kombinationer av sökord framhävs samt hur många träffar 
de genererade. I tabellerna finns även en kolumn där antalet användbara artiklar till 
kunskapsöversikten beskrivs, vilket omfattar artiklar som under sökprocessen ansågs vara 
användbara i kunskapsöversikten. Artiklarna i fråga är de som kom att utgöra den preliminära 
basen, som beskrivs mer detaljerat under urval av artiklar.  

3.3 Urvalskriterier 
Vi valde att utgå ifrån refereegranskade tidskriftsartiklar, och annat vetenskapligt material, 
som var publicerade från år 2002 och framåt. Anledningen till det var för att det mål- och 
kunskapsrelaterade betygssystemet, som reviderades 2011, implementerades i mitten på 1990-
talet i Sverige och vi ansåg att forskning i Sverige tidigare än år 2002 skulle präglas av 
tidigare betygssystem, vilket inte är relevant för resultatet i vår kunskapsöversikt. Detta 
berörde då svensk forskning. Vi ansåg även att internationell forskning, äldre än 15 år, inte 
skulle kunna avspegla resultatet som vi vill framställa eftersom kunskapssynen förändras i 
takt med samhällsutvecklingen. De valda artiklarna skulle omfatta studier kring betyg och 
bedömning i grundskolan.  

3.4 Urval av artiklar 
Vi började med att skapa en bas av artiklar under sökprocessen, utifrån relevansen av rubriker 
i förhållande till vårt syfte. Den preliminära basen bestod av 23 artiklar. När vi hade en bas av 
artiklar att utgå ifrån, började vi systematiskt att studera dem. Vi valde först att fokusera på 
två rubriker, sammanfattningen och metoden. Anledningen till att vi valde att utgå ifrån dessa 
rubriker var för att skapa oss en uppfattning om vad artikeln handlade om, få en inblick i 
undersökningen samt se vilka respondenter som var delaktiga i studien. Utifrån våra 
urvalskriterier sållades flera artiklar bort omgående när vi studerade dem. Från 23 artiklar 
sållades sex bort i den första fasen, vilket innebar att 17 artiklar var kvar. Artiklarna som var 
kvar läste vi igenom, sammanställde och studerade mer djupgående. Vi tittade på relevansen 
av innehållet, i artiklarna, kopplat till vår kunskapsöversikt och även hur relevanta artiklarna 
var i förhållande till varandra. När vi hade läst igenom och granskat artiklarna sållades 
ytterligare två artiklar bort vilket gav en summa på 15 artiklar, samt en doktorsavhandling 
som vi fann i referenslistan i en av artiklarna (se bilaga 1 och 2). Nilholm (2017, s. 65) 
beskriver att en sammanställning grundas i en genomläsning av artiklarna. För att 
säkerhetsställa att artiklarna samt doktorsavhandlingen var betydande studerade vi hur ofta 
artiklarna var refererade av andra forskare, med hjälp av uttrycket Science Citation Index där 
Impact Factor återfinns. Impact factor mäter medeltalet för antal citeringar under ett visst år 
av artiklar som publicerats i den rådande tidskriften, vilket mäter relevansen i forskningen. 
Nilholm (2017, s. 9) framhäver att ett arbete anses vara betydelsefullt beroende på hur många 
gånger det refereras av andra forskare. 
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4. KARTLÄGGNING 
4.1 Lärares förhållningssätt till betyg 
Betygsättningen ses som en av lärarens svåraste uppgifter. Målet är att betygsättningen ska 
vara rättvis, men ett betyg som av lärare ses som rättvist kan av elever uppfattas som orättvist. 
En viktig del i betygsättningsprocessen, i kampen om rättvisa betyg, är att lärare har 
betygssamtal med sina elever. Ett betygssamtal är ett tillfälle för lärare att tillsammans med 
elever diskutera hur de ligger till samt vad som behöver utvecklas för att nå upp till ett högre 
betyg. Om lärare har som erfarenhet att ha regelbundna betygssamtal med sina elever ökar 
chanserna för ett mer rättvist betyg. Anledningen till detta är att eleverna då får en överblick 
över hur de ligger till betygsmässigt, vad de behöver sträva efter i förhållande till 
kunskapskraven samt vad de kan förvänta sig för betyg om de inte uppfyller kraven för ett 
specifikt betyg (Alm & Colnerud 2015, ss. 132, 138).  
 
I samband med betygsättningen ska lärare följa kunskapskravens riktlinjer som finns 
representerade i läroplanen. När lärare misslyckas med att beakta läroplanens kunskapskrav 
händer det att lärare tar med andra irrelevanta faktorer i betygsättningen, som exempelvis 
elevers attityd till lärande, vilket kan medföra att felaktiga betyg tilldelas (Alm & Colnerud 
2015, ss. 132–133). Ytterligare faktorer som lärare har i åtanke vid betygsättningen är elevers 
bakgrund, som exempelvis föräldrars utbildningsnivå. Det visar sig att elever med 
högutbildade föräldrar tenderar att påverka sina barns betyg positivt, i jämförelse med elever 
vars föräldrar är lågutbildade (Lekholm 2011, s. 588). Ett av de största etiska dilemman som 
lärare möter under betygsättningen är att sätta ett lågt betyg på elever, trots att de visat ett gott 
engagemang och god vilja. Då läroplanen inte har med faktorer som engagemang och vilja i 
kunskapskravens riktlinjer ska dessa egenskaper inte tas med i betygsättningsprocessen (Alm 
& Colnerud 2015, s. 133).  
 
I Sverige har lärares betyg på elevers kunskaper i grundskolan en stor inverkan på intagningen 
till gymnasiet (Lundahl, Wetterstrand & Sundhäll 2017, s. 75). Bristen på tillit till en lärares 
betygsättning gör att en del lärare i samband med betygsättningen även försvarar betygen av 
rädsla, ifall betyget skulle komma att ifrågasättas. Det tidigare mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystemet, innan revideringen 2011, gav lärarna otillräckligt stöd i samband med 
betygsättningen. Att alla betygssteg i betygskriterierna inte var nationellt fastställda sägs vara 
en stor orsak till att stödet åt lärare vid betygsättningen upplevdes som otillräcklig (Selghed 
2004, ss. 80–82, 150–151). Många lärare som har vant sig vid det gamla betygssystemet har 
haft svårt att anpassa sig till det nya betygssystemet eller så har det nya betygssystemets 
tolkats felaktigt av lärare, vilket ytterligare är en orsak till att felaktiga betyg tilldelas (Alm & 
Colnerud 2015, 133–134, 138). 
 
Läsåret 2013/14 infördes obligatoriska nationella prov i de samhällsorienterade ämnena för 
elever i mellanstadiet (Tanner 2016, s. 2). De nationella proven skulle fungera som ett stöd för 
lärares betygsättning i de samhällsorienterade ämnena (Lundahl, Wetterstrand & Sundhäll 
2017, s. 84). Införandet av nationella prov i de samhällsorienterade ämnena medförde dock 
press på lärare med ännu mer rättning av prov. Dessutom innebar införandet, ur ett 
lärarperspektiv, ett ökat krav på dokumentation och administrativt arbete, vilket resulterade i 
en ökad arbetsbörda för lärare. Till vårterminen 2015 beslutades det istället att proven i de 
samhällsorienterade ämnena skulle göras frivilliga. Det genomförda beslutet från statens sida 
syftade till att minska lärarnas arbetsbelastning. Under år 2016 beslutades det istället att de 
nationella proven i de samhällsorienterade ämnena helt skulle avskaffas (Tanner 2016, ss. 2–
3). Skolverkets intention om att resultaten av de nationella proven endast skulle utgöra en del 
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av betygsättningen var svårt för lärarna att leva upp till. Om de nationella proven har en alltför 
stor inverkan på betygsättningen, finns det en risk att undervisningen alltmer blir beroende av 
de nationella proven (Lundahl, Wetterstrand & Sundhäll 2017, ss. 75–76, 89).  
 

4.2 Betyg och bedömning ur ett elevperspektiv 
Förändringar av bedömningsunderlagen i styrdokumenten, har alltmer övergått till att 
behandla elevers individuella prestationer. Övergången har genom sitt fokus på elevers 
individuella prestationer i en konkurrenskraftig skola, bidragit till ett större tryck på elever att 
producera bra betyg (Tanner 2016, s. 2). Införandet av betyg i årskurs 6 har medfört att fokus 
på styrdokumentens kunskaps- och kravnivåer har ökat och avspeglas i undervisningen, vilket 
flera elever anser har bidragit till en allt mer stressande effekt (Tanner 2016, s. 4). Elever 
anser att lärare i undervisningen alltför ofta betonar vikten av uppgifter i relation till betyg och 
att betygsättningen framhävs i all undervisning (Tanner 2016, s. 9). Högberg (2017, s. 27) 
framhäver att det är viktigt att elever skapar sig en uppfattning, genom interaktion med 
läraren, om vad som förväntas utav dem i förhållande till kunskapsmålen i 
samhällskunskapsundervisningen, vilket kan minska deras oro och stress i förhållande till 
betygsättningen. 
 
Elever upplever att betygsättningen skiljer sig åt från skola till skola. Vissa lärare förhåller sig 
till en mer likvärdig och rättvis bedömning medan andra lärare ger ut betyg som inte förhåller 
sig till de aktuella kunskapskraven. Anledningen till det är, enligt elever, att lärare vill få 
skolan att framstå som en bra skola. Det ställer sig många elever väldigt kritiskt till (Tanner 
2016 ss. 10–11).   
 
Revideringen av de nationella proven i de samhällsorienterade ämnena från obligatoriskt till 
frivilligt, där läraren fick bestämma om provet skulle tillämpas, medförde kritik från eleverna. 
Elever som fick göra provet tyckte att det var orättvist att elever i andra skolor, där lärare 
valde att inte använda sig av nationella prov inom de samhällsorienterade ämnena, inte 
behövde göra det. Eleverna som fick göra det nationella provet, ansåg att det var tidskrävande 
och motiverade det med att undervisningstiden måste effektiviseras så mycket som möjligt för 
att goda resultat och betyg ska nås. Det framkom även att eleverna föreställde sig att det 
nationella provet skulle missgynna dem i en konkurrenssituation med andra elever som inte 
behövde göra provet (Tanner 2016, ss. 13–15). 
 

4.3 Elevers lärande och motivation i förhållande till betyg och 
bedömning     
Bedömning är en aspekt i undervisningen som anses vara viktig för elevers lärande (Lundahl, 
Sundhäll & Wetterstrand 2017, ss. 76–77). Tidigare forskning visar på att summativa 
bedömningar, i form av betyg, påverkar elever på olika sätt. Betygens betydelse skildras av 
elever beroende på hur de presterar i skolan. De högpresterande eleverna uppfattar betyg som 
positivt medan de lågpresterande eleverna uppfattar betyg som en negativ aspekt i skolan 
(Klapp, Cliffordson & Gustafsson 2016, s. 1773). De lågpresterande eleverna har dessutom 
svårt att förstå syftet med betyg, vilket leder till att motivationen till att prestera i skolan blir 
lidande (Klapp 2015, s. 303). Lärares tydliggörande av kunskapsmålen bidrar till att främja 
elevers förståelse (Olovsson 2015, s.430). Elever som får högre betyg än förväntat ser betyg 
som en belöning, vilket innebär ett ökat självförtroende, medan de elever som får lägre betyg 
än förväntat börja tvivla på sitt kunnande och självförtroendet försvagas (Klapp, Cliffordson 
& Gustafsson 2016, s. 1785).  
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Lärares förhållningssätt till betyg och hur det tillämpas i undervisningen, har en avgörande 
effekt på elevers motivation och inlärning. Lärares formativa bedömning, i form av feedback, 
är avgörande för elevers motivation att visa upp sina kunskaper i förhållande till 
kunskapskraven, som ska leda till en summativ bedömning. När det kommer till feedback så 
gynnas både hög-och lågpresterande elever av att erhålla prestationsbetingad feedback. Den 
feedbacken som lärare ger elever har visat sig vara en avgörande faktor för elevers fortsatta 
lärande (Klapp, Cliffordson & Gustafsson 2016, ss. 1771, 1773).  
 
I Klapp, Cliffordson och Gustafsson (2016, s.1773) framhävs det att lärares sätt att skapa 
klassrumsmiljön som samarbetsvillig, konkurrenskraftig eller individuellt orienterad, är en 
viktig aspekt i elevers motivation och lärande. Klapp (2015, s.303) beskriver att 
lågpresterande eleverna drar nytta av en konkurrenskraftig miljö i klassrummet. I Alm och 
Colnerud (2015, s, 135) framhävs att undervisningen och klassrumsmiljön är starkt 
förknippade till bedömning, eftersom bedömning omfattas av både kognitiva och sociala 
aspekter. Högberg (2017, s. 32) framhäver att undervisningen i samhällskunskap har en 
inverkan på elevers lärande och motivation. Om undervisningen utgår ifrån material med 
alltför färdiga svar, snarare än diskussioner kring samhällsaktuella frågor, riskerar elever att 
tappa intresse och motivation. Enligt Kristiansson (2014, s. 216) framhäver lärare att 
undervisningen i samhällskunskap präglas av aktuella frågor och diskussioner, vilket kan leda 
till att elever stimuleras till att lära.   
 
Kön är också en aspekt som spelar en betydande roll för elevers självförtroende och 
motivation, i förhållande till betyg och bedömning. Flickor tenderar i allmänhet att ha större 
ångest än pojkar inför summativt bedömande prov. Om flickor får ett lägre betyg än förväntat 
ökar chanser att deras framtida studier blir lidande (Klapp, Cliffordson & Gustafsson 2016, ss. 
1774–1775). Anledningen till att flickor har större ångest än pojkar inför summativt 
bedömande prov kan kopplas till att deras självkänsla är sämre, jämfört med pojkars, vilket 
innebär att de nedvärderar sin kunskapsförmåga. Generellt sett får flickor högre betyg än 
pojkar även om deras självkänsla är lägre, vilket kan relateras till det faktum att lärare 
favoriserar flickor i betygsättningen (Klapp 2015, s. 304). Lekholm och Cliffordson (2009, ss. 
1–2) menar istället på att elevers prestationer i skolan avspeglas på förväntningarna som deras 
föräldrar har på dem.   
 

4.4 Betyg och bedömning internationellt i förhållande till Sverige 
I Sverige bedöms och betygsätts elevers kunskaper av lärare, som måste förhålla sig till 
kunskapskraven i läroplanen, som utfärdats av regeringen. Lärare har i anknytning till 
betygsättningen de nationella proven som stöd att tillgå i betygsättningen. Resultaten av de 
nationella proven bedöms av lärare som sedan rapporterar resultaten till Skolverket. I många 
länder ser denna process annorlunda ut. I exempelvis Storbritannien finns lärare inte med vid 
bedömningen av slutresultatet. Både prov och bedömningarna sker i form av en slutexamen 
(Selghed 2004, s. 81). De krav som ställs på de nationella proven och dess relation till lärares 
betygsättning kan få konsekvenser. En sådan konsekvens kan vara att lärare upplever en 
skillnad kring provens olika syften. Ytterligare problematik uppstår när lärares bedömningar 
skiljer sig från resultaten. I Sverige används de nationella proven för att granska och 
säkerställa likvärdigheten i lärares betygsättning. Till skillnad från i Sverige, hålls betyg och 
prov isär i de flesta europeiska länderna. Att betygen och proven hålls isär gör att dessa 
problem inte är lika omfattande som i Sverige (Lundahl, Wetterstrand & Sundhäll 2017, ss. 
80–81).  
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De flesta föräldrar med barn i USA:s offentliga skolor sägs vara nöjda med kvalitén på 
utbildningen som skolorna erbjuder barnen, trots nationens oro kring amerikanska elevers 
dåliga prestationer i skolan. Trots elevernas dåliga prestationer, sett ur ett helhetsperspektiv, 
får amerikanska elever relativt höga betyg i förhållande till deras prestationer. Lärare i skolor i 
USA har en benägenhet att inkludera faktorer i betygsättningen som egentligen inte borde 
avspegla ett betyg. De faktorer som inkluderas i betygsättningen av många grundskolelärare i 
USA är attityd och deltagande. Faktorer som förmåga, beteende och ansträngning ska istället 
ha en betydande roll i elevernas slutbetyg (Randall & Engelhard 2010 s. 1372–1373). 
Grundskolelärare i USA tenderar att se olika på betyg och avgöra vilka aspekter som är 
viktiga att ta i beaktning i samband med bedömning och betygsättning. Lärare i USA från 
årskurserna 1–5, i Elementary school, tilldelade sina elever högre betyg än lärare i Middle 
school som omfattar årskurserna 6–8. Denna trend är särskild tydlig när lärarna ska betygsätta 
lågpresterande elever. Lärare i Elementary school belönar lågpresterande elever med högre 
betyg än lärare i Middle school. Dessutom har grundskolelärare i USA:s lägre årskurser en 
tendens att tilldela färre ”ej uppnådda betyg” än lärare i grundskolans högre årskurser 
(Randall & Engelhard 2009, ss. 180–181). 
 
 
4.5 Metodik i den kartlagda forskningen 
De studier som kartlagts och inkluderats i översikten påvisar både styrkor och svagheter, med 
avseende på metodiken (se sammanställning i bilaga 1 och 2). Den nationella forskningen 
kännetecknas av studier genomförda med både kvalitativa och kvantitativa metoder. Den 
kvalitativa metoden genomsyras av intervjuer med verksamma aktörer i skolvärlden, vilket 
ger en inblick i hur betyg och bedömning framställs i kontextbundna situationer. Alm och 
Colnerud (2015) intervjuade lärare i årskurs 4-6 för att undersöka hur orättvisa betyg uppstår 
och vilka faktorer som lärarna tar hänsyn till vid betygssättningen.  I sin doktorsavhandling 
intervjuade Selghed (2004) ett 30-tal lärare med syfte att undersöka lärarnas perspektiv på 
mål- och kunskapsrelaterade betygssystem. Elevperspektivet var i fokus i Tanners (2016) 
gruppintervjuer om hur elever uppfattade att de förändrade kunskapskraven avspeglas i 
undervisningen. Den nationella forskningen, som innehåller kvantitativa metoder, omfattas 
framförallt av redan genomförda enkätundersökningar som lagrats i olika databaser. Ett 
exempel är Lekholm och Cliffordson (2009) som undersökte hur elevegenskaper som kön och 
socioekonomisk status påverkade betygssättningen. Vår slutsats om metodiken i de nationella 
studierna är ändå att kvalitativa studier dominerar och i vår informationssökning noterade vi 
en förändring där kvalitativa undersökningar blivit allt vanligare. 
 
I de två amerikanska studier som vi kartlagt användes enbart kvantitativa metoder, i form av 
enkätundersökningar. Randall och Engelhard (2010) genomförde en enkätstudie med 516 
lärare för att jämföra lärares betygsättning och Randall och Engelhard (2009) byggde sin 
undersökning på en jämförande enkätundersökning riktad mot lärare i grundskolan. Eftersom 
vi bara har inkluderat två internationella studier i vår kartläggning har vi svårt att uttala oss 
om vilken typ av metodik som dominerar den internationella forskningen.    
 
Resultatet av de kvantitativa enkätundersökningarna kan uppfattas som problematiska. Detta 
beror på att resultaten inte redovisas djupgående och inte problematiseras lika omfattande som 
den kvalitativa forskningen. Dock består de kvantitativa enkätundersökningarna av ett stort 
urval, vilket kan bidra till ett mer generaliserande resultat.  
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5. FÖRDJUPAD ANALYS 
5.1 Vikten av samtal kring betyg mellan lärare och elever 
Betygssamtal mellan lärare och elever ger elever en förståelse för vilket betyg de förväntas få, 
samt vad de behöver utveckla för att nå upp till ett högre betyg. Betygssamtal kan ha en 
positiv effekt på elever med förutsättningen att lärares professionalism avspeglas i 
noggrannheten och planeringen av betygssamtal. Samtalen ger upphov till ett rättvist betyg 
när lärare, i sina samtal med elever, förklarar anledningen till att eleven tilldelats ett specifikt 
betyg, vilket kan ge eleverna en ökad förståelse för motivet bakom det tilldelade betyget samt 
en känsla av att betygsättningsprocessen från lärarens sida gått rätt till. Det är viktigt att lärare 
förhåller sig till de riktlinjer som finns angivna för att betygssamtalet inte ska få en motsatt 
effekt. Om lärare inte är försiktiga med vad de säger till sina elever finns risken att lärare 
kommer med löften som de senare inte förhåller sig till i samband med betygsättningen, vilket 
kan leda till en besvikelse från elevernas sida (Alm & Colnerud 2015, ss. 132, 138, 143–144). 
Formativ bedömning i undervisningen kan användas som en uppföljning till betygssamtal, för 
att både följa och se till att elever utvecklar de kunskaper som behövs för att de ska nå upp till 
ett högre betyg (Lundahl, Sundhäll & Wetterstrand 2017, ss.76–77). 
 

5.2 Undervisningens roll för betyg 
Det är i undervisningen som elever utvecklar sina kunskaper, som till slut ska utmynna i ett 
betyg (Kristiansson 2014, s. 213). I lärarens arbete med olika typer av bedömningar är 
det viktigt att läraren förhåller sig till de didaktiska frågeställningarna vad, hur, 
och varför vid utformandet av undervisningen (Gerrevall 2003, ss. 42–43, 47, 49). Utifrån 
lärares didaktiska kompetens och förmåga att förhålla sig till de olika frågeställningarna, 
skapas tydliga ramar för både lärare och elever i undervisningen. Detta bidrar i sin tur till att 
elever får en förståelse för vilka faktorer som är betydande vid betygsättningen samt vilka 
förmågor de förväntas utveckla, i förhållande till läroplanen (Högberg 2017, ss. 26–28). När 
lärare arbetar formativt i sin undervisning, blir eleverna medvetna om hur de ligger till samt 
vad de behöver utveckla för att nå upp till ett högre betyg (Cliffordsson, Gustafsson & Klapp 
2016, ss. 1773–1775). 
 

5.3 Betyg och bedömning - en utmaning 
Bedömning har gradvis ökat i betydelse i och med revideringen av läroplanen. Reformen har 
inneburit ett allt större fokus på samhällskunskap som ett enskilt ämne, vilket avspeglas i 
undervisningen. Explicita kunskapskrav har införts i samhällskunskap och andra 
samhällsorienterade ämnen, med syftet att underlätta lärares bedömning (Kristiansson 2014, 
ss. 214–215). Enligt Molin och Grubbström (2013, s. 142) är mål- och kunskapskraven, på 
nationell nivå, tydligt framställda i den nya läroplanen. Även om utformningen i den nya 
läroplanen, med tydliga kunskapskrav, har syftat till att öka rättvisan i betygsättningen, 
framhäver Alm och Colnerud (2015 s. 138) att det fortfarande handlar om lärare som tolkar 
det som står i läroplanen, vilket gör det problematiskt att upprätthålla en rättvis och likvärdig 
bedömning. Högberg (2017, s. 29) framhäver att analytiska, värderande och reflekterande 
förmågor, som benämns i kursplanen för samhällskunskap, är tolkningsbara i förhållande till 
olika samhällsfrågor, vilket kan leda till att lärares rättvisa och likvärdiga bedömning av 
elevers kunskaper försvåras. Samhällskunskap beskrivs som ett ”nutidsämne” som ständigt är 
i progression i förhållande till det som är aktuellt i världen, vilket gör det till ett omfattande 
och komplext ämne som är svårt att betygsätta (Kristiansson 2014, ss. 216–218). Ett flertal 
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lärare på mellanstadiet lyfter komplexiteten i ämnet samhällskunskap och menar på att 
samhällskunskap, trots de nya kunskapskraven, är ett osammanhängande ämne som är relativt 
svårt att undervisa om. Det beskrivs att lärare istället integrerar samhällskunskapen med andra 
samhällsorienterade ämnen i undervisningen, vilket kan relateras till att ämnet 
samhällskunskap uppfattas som osammanhängande och otydligt. Integreringen av ämnet 
samhällskunskap, med andra samhällsorienterade ämnen, kan bidra till svårigheter för elever 
att uppvisa explicit kunskap i ämnet samhällskunskap, vilket kan leda till utmaningar för 
lärare att bedöma elever. Det är dock för tidigt att explicit uttala sig om detta och det krävs 
mer forskning kring lärares förhållningssätt till ämnet samhällskunskap i undervisningen samt 
dess (negativa) påverkan på lärares bedömning (Kristiansson 2014, ss. 229–231).  
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATS 
6.1 Nationell forskning 
En del av den nationella forskningen som sammanställs är högst relevant i förhållande till den 
nya läroplanen, som reviderades år 2011. Dock så är en del av den forskningen äldre och 
förknippad med läroplanen som rådde innan revideringen, vilket kan framhäva en diskutabel 
validitet i kunskapsöversikten. Vi upplevde även att det var brist på relevant forskning kring 
betyg och bedömning i ämnet samhällskunskap, som omfattade mellanstadiet. Det kan 
relateras till att återinförandet av betyg i årskurs 6 är något som nyligen tillkommit. 
Kristiansson (2014, s.230) framhäver just behovet av mer forskning på mellanstadiet i ämnet 
samhällskunskap, i och med återinförandet av betyg i årskurs 6.  
 

6.2 Internationell forskning 
Det finns mycket internationell forskning som berör betyg och bedömning, där det främst är 
den amerikanska forskningen som utmärker sig. Dock så har vi, på grund av 
tidsbegränsningen, inte hunnit studera den internationella forskningen mer djupgående.  
Forskningen som vi tog del av från USA var relevant i förhållande till vårt syfte eftersom 
USA har liknande betygssystem som vi har i Sverige. Vi är dock ovetandes kring hur 
kunskapskraven skiljs åt i läroplanerna länderna emellan. Den amerikanska forskningen som 
används i översikten riktar in sig på elementary och middle school, där åldersintervallen 
skiljer sig åt från mellanstadiet i Sverige. I USA används sedan lång tid tillbaka ett 
betygssystem som är från A-F. I Sverige infördes en ny betygsskala, som också är från A-F, år 
2011. Motivet bakom beslutet var att öka precisionen och rättvisan i betygsättningen. Vi 
ställer oss frågan om införandet av den nya betygsskalan i Sverige influerades av betygsskalan 
som används i USA, på grund av att den pedagogiska forskningen påvisat detta som 
gynnsamt?  
 

6.3 Problematiken som avspeglas i lärares betygsättning 
Utifrån våra erfarenheter, som vi har med oss från den verksamhetsförlagda utbildningen 
(VFU), har vi märkt att lärare uppfattar betygsättningen, utifrån de nya kunskapskraven i 
förhållande till den nya betygsskalan, som en börda och ökad arbetsbelastning. Kraven på 
elevers kunskaper har ökat, vilket medför att undervisningen blir mer styrd i förhållande till 
läroplanen. Detta styrks även i kartläggningen. Flera av lärarna som vi har varit i kontakt med 
under VFU har tappat motivationen. Kan den ökade arbetsbelastningen, som den nya 
läroplanen har medfört, vara en bidragande orsak till detta? Vi ställer oss även kritiska till att 
kunskapskraven syftar till att bidra till en rättvis och likvärdig bedömning, på nationell nivå. 
De kunskapskraven som explicit finns utskrivna i läroplanen är enligt oss tolkningsbara, vilket 
gör det svårt att upprätthålla en rättvis och likvärdig bedömning. I samhällskunskap finns inte 
nationella prov i mellanstadiet, efter avskaffandet 2016. Vi anser att nationella prov kan 
underlätta lärares bedömning och bidra till en större rättvisa och likvärdighet. I och med 
sammanställningen av resultatet har vi påvisat komplexiteten i det nya betygssystemet. Vår 
tanke är att forskningsöversikten ska kunna ligga som grund för kommande forskning, som vi 
anser bör problematisera lärares betygsättning, i förhållande till den nya läroplanen, mer 
djupgående. Detta är en aspekt som vi kan tänka oss studera i kommande examensarbete. 
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6.4 Metoddiskussion 
I översikten finns vissa begränsningar. Kunskapsöversikten är i stort sett framställd ur 
nationell forskning, även om ett par artiklar från USA är inkluderade. Den internationella 
forskningen är avgränsad till USA, eftersom det finns likheter mellan betygssystemen i USA 
och Sverige. Samtidigt har det även funnits en tidsbegränsning för översikten, som har 
inneburit att den internationella forskningen inte har kunnat analyseras mer djupgående. 
 
Det vetenskapliga materialet som används i översikten är skrivet antingen på svenska eller 
engelska. Vetenskapligt material som är skrivet på andra språk har exkluderats på grund av en 
bristfällig språkkunskap, vilket kan ha bidragit till att väsentlig forskning har utelämnats.  
Förutom bristen på den varierande språkliga forskningen är dessutom flertalet av studierna i 
artiklarna av liknande karaktär med fokus på liknande aspekter. En bredare variation i 
studierna skulle kunna tydliggöra ett kausalsamband, för att synliggöra olika variablers 
påverkan av varandra mer djupgående. Dock så bygger en del av den sammanställda 
forskningen, från både USA och Sverige, på samma undersökningsmetoder (se bilaga 1) 
vilket gör att en viss typ av generalisering kan uppnås. 
 
Inom forskningsfältet är det som tidigare nämnt brist på forskning kring betyg och bedömning 
inom ämnet samhällskunskap. En del av studierna i artiklarna i översikten berör betyg och 
bedömning generellt sett, där ämnet samhällskunskap inte explicit benämns. Dock så kan 
vissa av studierna i artiklarna, som förekommer i översikten, relateras till ämnet 
samhällskunskap. I översikten förekommer en del tolkningar som är styrda mot ett bestämt 
syfte. Ur en annan synvinkel, där läsaren inte förhåller sig till ett bestämt syfte, kan en del av 
artiklarna i översikten tolkas annorlunda. Det i sin tur bidrar till en diskutabel reliabilitet i 
översikten. Enligt Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 103) definieras begreppet 
reliabilitet som mätmetodens förmåga att vid upprepade mätningar generera samma resultat.  
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BILAGA 1 
 

Inkluderade artiklar i kunskapsöversikten  
 
Artikel/ 
Författare/ 
(Publiceringsår) 
 

Ursprung Publiceringsd
ata 

Metod Inblick i studien 

Bedömning av 
demokratisk 
kompetens-en 
pedagogisk 
utmaning 
 
Per Gerrevall  
 
(2003) 
 

Sverige 
 

Utbildning och 
Demokrati, 
12(3), ss. 33–
37.   
 

Artikelns studie 
härstammar från 
ett projekt 
angående lärares 
bedömning av 
demokratisk 
kompetens. Det 
är oklart om 
projektet bygger 
på kvalitativa 
eller kvantitativa 
metoder.  

I artikeln förs en 
diskussion kring hur 
bedömning av en 
demokratisk kompetens, 
i ämnet 
samhällskunskap, är en 
utmaning för lärare.  

Effects of student 
characteristics on 
grades in 
compulsory school 
 
Alli Klapp Lekholm 
& Christina 
Cliffordson 
 
(2009) 
 

Sverige Educational 
Research and 
Evaluation, 
15(1), ss. 1–
23.          

Datainsamlingen 
består av 
kvantitativa 
enkätundersöknin
gar hämtade från 
databasen GOLD 
(The Gothenburg 
Educational 
Longitudinal 
Database).   

I studien framförs hur 
olika elevegenskaper 
och andra aspekter, 
däribland kön, påverkar 
betygen i grundskolan.  
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Differences 
Between Teachers’ 
Grading Practices 
in Elementary and 
Middle Schools 
 
George Engelhard 
& Jennifer Randall 
 
(2009) 
 

USA The Journal of 
Educational 
Research, 
102(3), ss. 
175–186.  

En kvantitativ 
metod användes, i 
form av en 
enkätundersöknin
g. 

Utifrån 
enkätundersökningen 
framställs likheter och 
skillnader kring lärares 
betygsättning i 
elementary school (fram 
till årskurs fem) samt 
middle school (från 
årskurs 6–8) 

Examining the 
Grading Practices 
of Teachers. 
Teaching and 
Teacher Education 
 
George Engelhard 
& Jennifer Randall 
 
(2010) 

USA The Journal of 
Educational 
Research, 
102(3), ss. 
175–186.  
 

En omfattande 
kvantitativ 
undersökning 
gjordes där 516 
amerikanska 
lärare 
slumpmässigt 
valdes ut för att 
besvara enkäter 
som därefter 
analyserades. 

Utifrån studien granskas 
några av de faktorer 
som lärare har i 
beaktning i samband 
med betygsättning. 

Effects of School 
Characteristics on 
Grades in 
Compulsory School 
 
Alli Klapp Lekholm 
 
(2011) 
 
 

Sverige Scandinavian 
Journal of 
Education 
Research, 
55(6),587-608. 

Databasen GOLD 
(The Gothenburg 
Educational 
Longitudinal 
Database) 
användes för 
insamling av 
kvantitativ data, i 
form av 
enkätundersöknin
gar. 

Studien behandlar hur 
lärare påverkas av yttre 
faktorer vid 
betygsättningen. 
 

Are teachers and 
students ready for 
the new middle 
school geography 
syllabus in 
Sweden?  
 
Lena Molin 
 
(2013 

Sverige Norsk 
Geografisk 
Tidsskrift - 
Norwegian 
Journal of 
Geography, 
67(3), ss. 142–
147.      

En kombination 
av kvalitativa och 
kvantitativa 
metoder användes 
för att samla in 
data till studien. 
Intervjuer gjordes 
med både lärare 
och elever. I 
studien användes 
även Databasen 
SODA (Student 

Baserat på studiens 
insamlingsmetoder 
framförs det om lärare 
och elever är redo för 
den nya läroplanen som 
infördes i Sverige år 
2011. 
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Observations and 
Didactic 
Analysis) för att 
identifiera 
innehållet i 
läroplanen. 
 

Samhällskunskapsä
mnet och dess 
ämnesmarkörer på 
svenskt 
mellanstadium – ett 
osynligt eget ämne 
som bistår andra 
ämnen 
 
Martin Kristiansson 
 
(2014) 
 

Sverige Nordidactica : 
Journal of 
Humanities 
and Social 
Science 
Education, 
2014(1), ss. 
212-233.          

En kvalitativ 
metod som utgår 
ifrån 
djupintervjuer 
med sju lärare, tre 
kvinnor och fyra 
män i SO, 
framförallt 
samhällskunskap. 
  

Studien i artikeln 
behandlar hur lärare ser 
på ämnet 
samhällskunskap och i 
vilken omfattning de 
använder sig av ämnet 
samhällskunskap i 
undervisningen.   

Does grading affect 
educational 
attainment? A 
longitudinal study 
 
Alli Klapp          
 
(2015) 

Sverige Assessment in 
Education: 
Principles, 
Policy & 
Practice, 
22(3), ss. 302–
323. 

Datainsamlingen 
för studien är 
hämtad från EFT 
projektet, där det 
finns data 
insamlat från 
kvantitativa 
elevundersökning
ar, i form av 
enkäter.   

I artikeln redovisas hur 
elevers betyg i 
grundskolan avspeglas 
och inverkar på betygen 
i högre åldrar.   
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Teachers 
Experience of 
Unfair Grading 
 
Fredrik Alm & 
Gunnel Colnerud 
 
(2015) 

Sverige Educational 
Assessment, 
20(2), ss. 132-
150. 

En kvalitativ 
metod användes 
där intervjuer 
med lärare låg till 
grund för 
datainsamlingen. 

Utifrån intervjuerna 
framförs hur orättvisa 
betyg uppstår samt vilka 
erfarenheter lärare har 
av orättvisa betyg. 
 

Grundskollärares 
ämnesdidaktiska 
bedömningspraxis: 
Exemplet historia.  
 
Johan Samuelsson 
 
(2015) 
 

Sverige Pedagogisk 
forskning i 
Sverige, 20(1–
2), ss. 54-78. 

Artikeln baseras 
på en kvalitativ 
undersökning där 
åtta 
mellanstadielärar
e har utifrån egna 
bedömningsunder
lag och 
elevansvar fått 
resonera sin egna 
bedömningsprakti
k.  

Artikeln analyserar, 
utifrån de pågående 
förändringarna i skolan, 
lärares 
bedömningspraktik och 
hur den främjar en 
kunskapssyn.  

Changes in the 
Assessment Process 
in Swedish 
Compulsory School 
Classrooms 
 
Tord Göran 
Olofsson  
 
(2015) 

Sverige Procedia- 
Social and 
Behavioral 
Sciences, 191, 
ss. 424-431. 

Artikeln baseras 
på en kvalitativ 
studie. 
Klassrumsobser-
vationer och 
intervjuer gjordes 
med18 elever, 6 
lärare och två 
rektorer. 

Utifrån observationerna 
och utsagorna 
analyseras förändringar 
i bedömningsprocessen 
i två svenska skolor 
med elever i åldrarna 
11–13. 

Att visa vad man 
kan. Elever som 
medspelare i 
förändrade  policyp
raktiker om 
bedömning i år 6. 
 
Marie Tanner  
 
(2016) 

Sverige Kapet, 12(1), 
ss.1–
20.                 

En kvalitativ 
metod där 
gruppintervjuer, 
gjorda med elever 
i årskurs sex, låg 
till grund för 
datainsamlingen.  

En studie som omfattar 
nationella prov och 
betyg i årskurs sex, med 
fokus på bland annat 
elevers upplevelser av 
hur de förändrade 
kunskapskraven 
avspeglas i 
undervisningen.   
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The Effect of Being 
Graded on Later 
Achievement: 
Evidence from 13-
Year Olds in 
Swedish 
Compulsory School 
 
Alli Klapp, 
Christina 
Cliffordson & Jan- 
Eric Gustafsson 
 
(2016) 

Sverige Educational 
Research and 
Evaluation, 
15(1), ss. 1–
23.  

En kvantitativ 
studie där enkäter 
insamlades och 
analyserades via 
projektet 
Evaluation 
Through Follow 
Up (ETF). 

Artikeln redovisar hur 
betyg har för påverkan 
på elever i mellanstadiet 
samt vad kön och 
socioekonomisk status 
har för inverkan på en 
lärares betygsättning.  

Att få sina 
bedömningar 
granskade 
 
Christian Lundahl, 
Frida Wetterstrand 
& Marcus Sundhäll 
 
(2017) 

Sverige Utbildning och 
Demokrati. 
26(2), ss.75–
94. 

Artikelns studie 
bygger på ett 
urval av en större 
kvalitativ 
intervjustudie 
som gjordes av 
Örebros 
Universitet 2015, 
på uppdrag av 
Skolverket. I 
artikeln föll 
urvalet på 17 
lärares utsagor.    
 

Utifrån lärarnas utsagor 
framförs en 
sammanställning av hur 
det nationella provet 
avspeglas i elevers 
slutbetyg i årskurs sex 
och årskurs nio, i 
grundskolan.  

Att låta det 
oväntade ge rum åt 
det oväntade- 
möjligheter inom 
ramen för 
skolämnet 
samhällskunskap 
 
Sören Högberg 
 
(2017) 

Sverige Nordidactica : 
Journal of 
Humanities 
and Social 
Science 
Education, 
2017(2), ss. 
25-43.    

En pågående 
empirisk studie 
med både lärare 
och elever ligger 
till grund för 
studien. 

I artikeln framförs 
betydelsen av ämnet 
samhällskunskap och 
dess relation till både 
samhället och 
demokratin utifrån en 
pågående empirisk 
studie. 
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BILAGA 2 
 

Inkluderade doktorsavhandlingar i kunskapsöversikten 
 

Doktorsavhandling/ 
Författare/ 
(utgivningsår) 

Ursprung 
 

Publicerings-
data 

Metod Inblick i studien 

ÄNNU ICKE 
GODKÄNT Lärares 
sätt att erfara 
betygssystemet och 
dess tillämpning i 
yrkesutövningen 
 
Bengt Selghed 
 
(2004) 
 

Sverige Malmö 
studies in 
educational 
sciences, 
No.15, ss. 
1651-4513 

En kvalitativ 
metod användes 
där intervjuer 
med 30 lärare låg 
som grund till 
datainsamlingen.  

Hur lärarna ser på 
det mål- och 
kunskapsrelaterade 
betygssystemet, ur 
olika perspektiv.  
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