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Abstrakt 
Syftet med denna studie var att utforska och analysera studie- och yrkesvägledares uttryckta åsikter om 

betyg och betyg som urvalsinstrument. Vi har, med en fenomenografisk forskningsansats, genomfört fyra 

stycken kvalitativa intervjuer med representanter från den utvalda yrkesgruppen. Arbetet har fokuserat på 

urval av sökande till gymnasieskolan. 

 

Våra respondenter förmedlade viss kritik mot hur urvalet i svensk skola, men menade även att ett urval 

måste göras. Deras främsta kritik gällde vad betyg egentligen representerar. De menade att betyg som 

urvalsinstrument förbiser många personlighetsdrag som kan vara väsentliga inför elevernas val av 

gymnasieprogram. Några av studie- och yrkesvägledarna var kritiska till alternativa urvalsinstrument medan 

andra menade att det vore högst väsentligt att komplettera dagens urvalssystem med andra verktyg. 

 

Nyckelord: Betyg, intervjustudie, studievägledare, urvalsinstrument, yrkesvägledare. 



Abstract 
The purpose of this study was to explore and analyze guidance counselor’s expressed views on grades and 
the use of grades in admission policies in the Swedish school system. This study was conducted using 
qualitative research interviews with four representatives of the chosen profession. The study is focused on 
students seeking admission to high school. 
 
The participants expressed some critique regarding the use of grades as an admission policy in Swedish 
schools but they also opined that an admission policy is necessary. Their critique was focused on what 
grades actually represent. Our respondents suggested that grades disregard pupil’s qualities which may have 
an impact on their choice of high school. Some guidance counselors conveyed critique regarding the use of 
alternative admission policies while other respondents considered it to be essential to complement the 
current system with new tools. 
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1. Inledning 

“När det gäller betyg, så kan man möjligen ha olika syften med dessa också, men anledningen till att vi har 

betyg är i grunden för att avgöra vem som ska få tillträde till eftertraktade utbildningsplatser eller 

anställningar, det vill säga ett urvalssyfte.” (Skolverket, 2011) 

 

Idag motiveras användningen av betyg i grundskolan till stor del av att dem används som urvalsinstrument. 

Betyg som urvalsinstrument innebär att de samlade betygen en elev anförskaffat sig under grundskolan 

avgör ifall eleven har möjlighet att påbörja gymnasiestudier vid en viss utbildning. Vi är nyfikna på ifall 

studie- och yrkesvägledare anser att detta sätt att använda betyg på är ett rättvist och bra sätt att sålla bland 

sökande och ifall de anser att det finns alternativ till betyg som ger sökande bättre möjligheter till att 

hamna på en utbildning som bättre passar deras person, vilja och kunnande. 

 

Som utbildade musiker är vi vana vid att färdighetsprov används som urvalsinstrument till många 

utbildningar. Därför började vi fundera på ifall liknande prov eller andra urvalsinstrument än betyg skulle 

kunna vara ett alternativ vid ansökningar till gymnasieskolor. 

 

Vi har valt att inrikta undersökningen på studie- och yrkesvägledares uppfattningar om betyg som 

urvalsinstrument därför att vi upplever att den yrkesgruppen har en intressant och speciell position i 

skolvärlden. Deras insyn i hur betyg används som urvalsinstrument och deras direkta kontakt med elever 

gör dem till en spännande yrkesgrupp. Studie- och yrkesvägledare hanterar betyg enbart utefter dess 

funktion som urvalsinstrument och gör dem därför till en väldigt intressant yrkesgrupp för en sådan här 

studie. 

 

Vi har arbetat tillsammans och delat på både informationsinsamlandet och skrivandet. Utöver de delar som 

vi skrivit gemensamt har Kenneth Bakkelund ansvarat för beskrivningen av urval i bakgrunden och Nils 

Royen Larsson har skrivit om betyg i samma avsnitt. 
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2. Syfte 

Syftet med examensarbetet är att beskriva och analysera studie- och yrkesvägledares uttryckta tankar om 

betyg som urvalsinstrument samt vad betyg mäter. Vi vill även öka kunskapen om deras syn på alternativa 

urvalsinstrument som används och skulle kunna användas vid ansökan till gymnasieskola.  

3. Frågeställningar 

Vilka för- och nackdelar anser studie- och yrkesvägledare att det finns med betyg som urvalsinstrument? 

 

Vilka uppfattningar har studie- och yrkesvägledare om betygens förmåga att mäta kunskap?  

 

Vilka uppfattningar har studie- och yrkesvägledare om betygens förmåga att mäta studenters möjligheter 

att klara av framtida studier på gymnasienivå? 

 

Vilka alternativa urvalsinstrument anser studie- och yrkesvägledare vara relevanta, legitima och användbara?  
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4. Bakgrund 

I följande avsnitt beskriver vi betygens historik, begreppet urvalsinstrument, tidigare forskning samt hur 

urval till högre utbildning går till i Sverige och andra länder. Vi kopplar även vårt arbete till styrdokument 

och förklarar studie- och yrkesvägledares roll i skolan samt redogör för fenomenologin som 

forskningsansats. 

4.1 Betyg 

Nationalencyklopedin (u.å) beskriver begreppet betyg enligt följande: “betyg, betygsgivning, utsaga om eller 

bedömning av prestationer av olika slag, ofta ett samlande mått på prestationer under en viss tidsperiod.” 

Betyg är alltså ett sätt att mäta och gradera prestationer. Betyg används i vardagen så fort någon uttrycker 

att något är bättre eller sämre än något annat eller beskriver att något uppfyller kraven som ställts. I detta 

arbete skriver vi om betyg som dem används i skolvärlden för att bedöma elevers prestationer. 

4.1.1 Betyg i svensk skolas historia 

Betyg har sett ut på olika sätt under svensk skolhistoria, men dess funktioner har sedan början varit i stort 

sett desamma. Enligt Hanna Eklöf (Hult, Olofsson, 2011) har betygen följande syften och funktioner: 

 

 Informationsfunktionen handlar om att betygen ger information om elevens kunskapsutveckling och 

var eleven står i förhållande till de kunskapsmål som ska uppnås (i ett målrelaterat system) eller i 

förhållande till andra elever (i ett relativt system). 

 Motivationsfunktionen handlar om att betygen ses som en “morot” som sporrar eleven att lära sig 

mer. 

 Urvalsfunktionen handlar om att betygen används som konkurrensmedel när eleven söker högre 

utbildning eller arbete. 

 Kontrollfunktionen  handlar om att betygen kan användas på central nivå för att utvärdera den 

verksamhet som pågår i skolan. I olika betygssystem har dessa skilda funktioner olika stor vikt. 

(Sid. 67) 

 

Svensk skola som den ser ut idag, en skola för alla, började ta form i mitten av 1800-talet i samband med 

folkskolestadgan (Lundahl, 2006). Mellan år 1820 och 1897 delades betyg ut med i stort sett fullständig 

avsaknad av central styrning, trots existerande kursplan och en betygsskala som skulle vara allmängiltig för 

läroverken. Detta innebar att betyg från olika skolor blev svåra att jämföra och betygens funktioner som 

urvalsinstrument och kontrollverktyg inte fungerande bra. Man kan säga att lärarna i första hand agerade 

som recensenter och baserade sin betygssättning fullständigt på sin egen uppfattning om elevernas 

kunskaper och hur dessa svarade mot lärarens egna krav på eleverna. År 1897 infördes i folkskolan en ny 

betygskala med så kallade absoluta betyg som skulle vara direkt kopplade till läroplanen. År 1905, i 

samband med att samma betygsskala infördes i både folkskolan och läroverken, började krav ställas på att 

betygen skulle vara likvärdiga oavsett i vilken skola betygen utfärdats (Skolverket, 2014). En 

standardisering påbörjades i och med en betygsutredning genomförd av Frits Wigfross på 1940-talet 

(SOU 1942:11). 
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1962 förändrades betygssystemet och blev till det som kallas för det relativa betygssystemet. Detta system 

benämns även som norm- eller grupprelaterat betygssystem. Betygssättning i ett sådant system görs genom 

jämförelse med övriga elever i klassen och ett begränsat antal elever förusätts kunna tillgodogöra sig varje 

betygssteg (Skolverket, 2014). Detta grundar sig på normalfördelningskurvan; ett statistiskt instrument för 

att beskriva en fördelning av variabler. 

 

Betygssystemet blev målrelaterat år 1994 i samband med den läroplan, LPO 94, som då infördes. Detta 

innebär att elever bedöms beroende på till vilken grad olika krav och mål har uppnåtts inom ett ämne. 

Baserat på detta får eleven ett betyg. Det relativa bedömningssystemet lever fortfarande kvar i vissa delar av 

den svenska skolan, till exempel vid bedömning av resultat från högskoleprovet. Vad gäller betygssättning 

används dock endast det målrelaterade systemet. Skillnaden mellan dessa sätt att bedöma är främst deras 

användningsområden. Om man vill veta vilka i en grupp som har presterat bäst på till exempelvis ett prov 

är det relativa systemet att föredra. Om syftet är att se om provtagarna uppnåt vissa kunskapsmål passar det 

målrelaterade betygssystemet bättre (Selghed, 2011). År 2011 infördes den läroplan som används idag; 

Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011). 

4.1.2 Betygssystemet i dagens svenska skola 

Till skillnad från föregående läroplan är LGR 11 (Skolverket, 2011) innehållsstyrd. Det innebär att 

kurskriterierna är tydliggjorda och mer konkreta. Betygsstegen är benämnda A, B, C, D, E och F. Betygssteg 

A till och med E innebär olika nivåer av godkänt betyg där A är högsta betyg. Betygssteg F innebär att en 

elev ej är godkänd. Om tillräcklig information om elevens kunskaper inte finns så noteras det med ett 

streck (SFS 2010:800). Kunskapskraven som eleverna bedöms efter är nationella och ska följas av samtliga 

skolor, både kommunala och privata. 

4.2 Urvalet i den svenska skolan 

För att bli antagen till en gymnasieutbildning krävs det att den sökande har godkända betyg i svenska, 

engelska och matematik i grundskolan samt ett antal andra ämnen beroende på vilket program eleven söker. 

För behörighet till ett yrkesprogram krävs att den sökande är godkänd i ovanstående ämnena samt fem 

andra ämnen. För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs att den sökande är godkänd i nio 

ämnen utöver svenska, engelska och matematik (SFS 2010:800). Utöver det som framgår i skollagen finns 

det specifika krav för vissa program. Detta framgår i gymnasieförordningen 7 kap. 1 § (SFS 2010:2039): 

 

1. samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet eller humanistiska programmet kräver godkänt i 

geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. 

 

2. naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet kräver godkänt i biologi, fysik och kemi. 

 

Enligt gymnasieförordningen 7 kap. 2 § (SFS 2010:2039) skall den sökande tas emot i början på 

utbildningen på ett nationellt program. Om antalet sökande är fler än antalet möjliga platser, skall ett urval 

göras. Urvalet skall göras opartiskt och sakligt av huvudmannen. Densamme skall också informera de 
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sökande hur denne har tillämpat 3 § och 5 § i samma kapitel. Paragraferna beskriver följande:  

 

1. Den fria kvoten 

 

3 § Ett begränsat antal platser avsätts för dem som på grund av särskilda omständigheter bör ges 

företräde framför de övriga sökande, eller kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen 

inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan. 

 

Antalet platser som ingår i den fria kvoten ska utökas om sådana utlandssvenska elever som avses i 

29 kap. 7 § skollagen (2010:800) söker till en utbildning. 

 

2. Färdighetsprov 

  

5 § Om en utbildning kräver att den sökande har speciella färdigheter inom det estetiska området, 

får huvudmannen besluta att vid urvalet, förutom till betygen, hänsyn ska tas till ett färdighetsprov. 

 

Övriga platser ska enligt gymnasieförordningen 7 kap. 4 § fördelas med hjälp av de sökandes betyg. Vilka 

av de sökande som får företräde till gymnasieutbildningen bestäms efter ett meritvärde. Meritvärdet är 

summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg. Värdet för de olika betygsstegen 

bestäms enligt nedan: 

 

 
Figur 1: Visar betygsstegen A-F och dess meritvärden 

De sökande som har fått betyg i moderna språk kan tillgodogöra sig detta betyg utöver de 16 bästa betygen 

och får därav 17 betyg. Detta ger möjlighet till ett meritvärde på 340 poäng till skillnad från de som inte 

läst moderna språk som endast har möjlighet till ett meritvärde på 320 poäng. 

4.2.1 Riksrekryterande utbildningar 

Om det finns ett intresse för att kunna rekrytera elever från hela landet till en viss utbildning samt om det 

finns en nationell efterfrågan på de kunskaper som utbildningen ger kan en skola bli riksrekryterande. 

Denna typ av utbildning får finnas inom yrkesprogram, idrottsutbildning och som estetiskt spetsutbildning. 

Utbildningar med egna examensmål är också riksrekryterande, så som flygteknikutbildningen, 

marinteknikutbildningen, samiska näringar med flera (Skolverket, 2014).  
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Enligt 5 kap. Gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) 8 § får dessa typer av utbildningar använda sig av 

färdighetsprov i urvalsprocessen. Till exempel är det vanligt med uttagningar till gymnasier med idrotts- 

eller musikinriktingar. Vid sådana uttagningar får eleven visa upp sina kunskaper och färdigheter inom 

programmets inriktning. Dessa prov poängsätts ofta och adderas till den sökandes meritpoäng och summan 

används sedan för att göra urvalet. 

4.2.2 Frisök och riksintag 

Frisök ger den sökande en utökad möjlighet till att söka gymnasieutbildningar på nationellt program i en 

annan kommun än hemkommunen, även om utbildningen finns tillgänglig i hemkommunen (Riksintag, 

u.å.). När den sökande gör ett så kallat frisök gäller andrahandsmottagning, det vill säga att den sökande 

erbjuds en plats om lediga platser uppstår.  

 

Alla gymnasiefriskolor som är godkända av skolverket har riksintag. Detta innebär att oavsett vilken 

kommun den sökande bor i kan denne ansöka om en plats på samma villkor som gymansiebehöriga i 

utbildningskommunen (Vad är riksintag?, u.å.). 

4.3 Exempel på urval i andra länder 

Enligt Wolming (1999) tillämpas en mängd olika urvalsprinciper i andra länder. I Österrike sker till 

exempel inte något urval alls i formell mening. Samtliga studenter som vill påbörja en högre utbildning får 

den möjligheten. Vid populära utbildningar är det därför inte ovanligt att ett par tusen studenter skriver in 

sig varje hösttermin. Detta innebär att antalet studenter överskrider antalet utbildningsplatser. Föreläsningar 

hålls tidigt på morgonen i allt för små salar. Detta innebär att de studenter som vill delta på föreläsningarna 

måste vara närvarande i god tid för att få plats i lokalen. Under inledande studietid måste de tentamina som 

genomförts bli godkända, annars måste studenten göra om tentamen det kommande året. Påfrestningen på 

utbildningen minskar efter dessa åtgärder, då många studenter avbryter sina studier.  

 

En liknande urvalsprincip bedrivs i Belgien och till viss del även i Frankrike. På grund av mycket höga krav 

under de två första utbildningsåren avvisas majoriteten av studenterna från skolan. Det är således 

studenternas studieprestationen som avgör om de kommer att fortsätta sin utbildning (Wolming, 1999). 

 

Vid University of Wisconsin, USA tillämpas andra urvalsprinciper. Där antas de sökande utifrån 

traditionella akademiska meriter, till exempel olika typer av urvalstest och tidigare betyg. Detta är dock inte 

dem enda grunderna urvalet baseras på. Universitetet ska också uppvisa en vital och mångfacetterad grupp 

av studenter, vilket gör att fler saker värderas och beaktas vid urvalet än tidigare nämnda meriter. Om den 

sökande till exempel har en artistisk eller atletisk talang kan detta förbättra den sökandes möjligheter vid 

antagningen. Andra faktorer än talang i de ovanstående ämnena kan räknas in, till exempel om den sökande 

driver ett eget företag eller har publicerat en bok. I USA existerar även andra urvalsmetoder, till exempel 

rekommendationsbrev, personliga levnadsbeskrivningar och krav på medicinskt utlåtande om den sökandes 

hälsotillstånd (Wolming, 1999). 
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4.4 Exempel på förslag till alternativa urvalsinstrument i svensk skola 

Historiskt har alternativa urvalsinstrument diskuterats i svensk skola. Till exempel tas det upp i SOU 

1992:86:  

 

arbetsprover och provperioder (t.ex. inom vårdutbildning) i kombination med intervjuer används - med 

eller utan användning betyg - som urvalsgrund till utbildningsprogram i gymnasieskolan; att hänsyn 

också skall tas till verksamhet utöver grundskolan, såvida denna är värde för av det sökta 

utbildningsprogrammets inriktning eller elevens utveckling - i synnerhet om eleven visat intresse i 

form av upprepad ansökan; att beredningen förordar form av att att viktning betyg används i vissa fall, 

nämligen i de fall då av ytterligare urval mellan elever med jämngoda betyg behöver göras. 

 

Några av dessa instrument har sett dagens ljus, till exempel intervjuer, medan viktning av betyg inte har 

använts som urvalsinstrument i svensk skola. Med viktning av betyg menas att man värderar betyg i vissa 

ämnen högre än betyg i andra ämnen då en elev söker en utbildning. Till exempel skulle ett betyg i idrott 

och hälsa kunna värderas högre än betyget i matematik när en elev söker en utbildning som kräver vissa 

fysiska förutsättningar. 

4.5  Studie- och yrkesvägledare 

Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för alla elever i svensk grundskola enligt skollagen (SFS, 

2010:800). Detta innebär att det på alla svenska högstadieskolor ska finnas tillgång till en studie- och 

yrkesvägledare. Huvudmannen1 analyserar, planerar och sätter upp mål för studie- och yrkesvägledning och 

är alltså den som avgör hur vägledningen skall genomföras på skolan. 

 

Studie- och yrkesvägledares främsta roll är att ge studerande förutsättningar att själva fatta beslut om sina 

val av studieplats eller yrkesbana. Vägledarna ska ta hänsyn till flera aspekter av deras personligheter och 

göra eleven uppmärksam på sina förutsättningar och möjligheter. 

 

Betyg och meritpoäng kommer in i vägledingen då en elev vill söka ett gymnasieprogram där platserna är 

fyllda. Studie- och yrkesvägledaren ska då göra eleven uppmärksam på vilka krav som ställs på utbildningar 

som eleven kan tänka sig att söka till. 

4.6 Fenomenologi 

Vi har valt en fenomenologisk forskningsansats därför att den möjliggör ett fokus på personers 

uppfattningar av olika fenomen i omvärlden. Fenomenologin är empirinära och inriktad på saker i sig och 

enligt denna teori är saker alltid “saker för någon, aldrig saker i sig själva” (Bengtsson,  1991, sid. 28). Det 

är alltså hur fenomen uppfattas av personer som studeras och genom detta skapas kunskap om fenomenet i 

                                                 
1 Huvudmannen är den juridiska person som har det yttersta ansvaret för att en enskild skola har den kvalitet och de 
resurser som krävs för att uppfylla nationella mål och genomföra utbildningen enligt de krav som ställs i 
skollagstiftningen. Positionen kan besittas av kommuner, landsting, staten eller företag. 
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sig. Vi ansåg att detta passade utmärkt för vårt syfte, då vi ville ta reda på uppfattningar om fenomenet 

betyg som urvalsinstrument. 

 

Bjurwill (1995) menar att det kring fenomen som ska studeras finns ett “sken”. Detta sken hindrar 

forskaren från att se fenomenet för vad det är och att fenomenologins uppgift är att avtäcka detta sken. 

 

Det fenomenologiska arbetsättet beskrivs ofta i litteratur som en trappa där vart och ett av dess sju 

trappsteg är delmål för att till slut förstå det studerade fenomenet. Dessa sju steg beskriver Bjurwill (1995, 

sid.122) och han sammanfattar dessa steg till endast två “trappavsatser”:  

 

“Den första trappavsatsen innebär att man åskådliggör fenomenets strukurella uppbyggnad. 

Analysen här är inriktad på fenomenets intentionalitet, dvs. hur det visar sig i sina olika delar och 

hur jag i min tur uppfattar dessa delar och tilldelar dem en mening, en sammanhållen struktur. 

Den andra avsatsen, dvs. de följande fem stegen, är en fortsättning på den första, och innebär att jag 

fördjupar analysen mot att innefatta fenomenets väsensmässiga uppbyggnad och även dess relation 

till andra fenomens väsen.” 

 

För vår studie innebär detta att vi eftersträvar att få insikt om våra intervjupersoners uppfattning om ett 

fenomen i relation till våra egna uppfattningar och i relation till andra fenomen. 
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5. Metod 

I detta avsnitt kommer vi att presentera studiens metod och berätta varför vi har valt den. Vi kommer även 

att beskriva urvalsprocessen, genomförandet samt hur vi har bearbetat den insamlade informationen. 

5.1 Fenomenografi 

Patel och Davidsson (2011) definierar fenomenografin som en empirinära ansats med fokus på att studera 

uppfattningar. Ference Marton utvecklade fenomenografin på 1970-talet för att studera lärande. Idag 

används metoden för att analysera “hur fenomen i omvärlden uppfattas av människor” (Patel och 

Davidsson, 2011, sid. 32). Fenomenografin är således ett sätt att insamla information om, analysera och 

beskriva människors uttryckta uppfattningar om ett fenomen. 

5.2 Den fokuserade intervjun 

Vi har valt att genomföra intervjuer för att få svar på våra forskningsfrågor. Intervjuerna vi har genomfört 

har varit av den fokuserade sorten. Valet av kvalitativa intervjuer som metod svarar bra mot vår 

fenomenologiska forskningsansats. För att förstå hur människor upplever ett fenomen krävs längre 

intervjuer och andra metoder, så som enkäter, har inte möjligheten att ge lika uttömmande svar. Fokuserade 

intervjuer är kvalitativa och halvstrukturerade och kallas även för styrda intervjuer (Tjora, 2012). Denna 

intervjumetod ger respondenterna möjlighet att prata om det som är viktigt för dem. Samtidigt kan vi som 

intervjuar rikta samtalet för att få reda på det vi vill. Den fokuserade intervjun hamnar någonstans mellan 

en strukturerad och en ostrukturerad intervju (Bell, 2006). I övrigt ansåg vi att ämnet inte var känsligt eller 

besvärligt för intervjupersonerna och detta, i kombination med att ämnet även var väl avgränsat, gjorde den 

fokuserade intervjun passande. 

 

En risk med användandet av fokuserade intervjuer är att vi som intervjuar har med oss mycket kunskap om 

ämnet och är väl förberedda på vad intervjun ska handla om, medan situationen för den intervjuade är ovan. 

Detta innebär att vi, som intervjuare, måste ta hänsyn till att intervjupersonen uttrycker sig mot bakgrund 

av situationen, alltså att själva intervjun kan påverka vilka svar respondenten ger (Tjora, 2012). 

 

5.3 Urvalsprocess 

Studie- och yrkesvägledare roll i skolan och deras relation till betyg skiljer sig från till exempel lärare, elever 

och rektorer. Till skillnad från dessa yrkesgrupper saknar studievägledarna inverkan på betygsättning och 

bedömning, utan arbetar med betyg endast utifrån dess funktion som urvalsinstrument. 

 

För att svara mot vårt syfte och med tanke på metodvalet bestämde vi oss för att genomföra fyra intervjuer. 

Den faktiska kontakten med större delen av respondenterna upprättades via mejl till högstadierektorer där 

vi uppgav vårt ärende och bad dem vidarebefordra vårt budskap till skolans aktuella anställda. Vårt urval 
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har därför till stor del varit slumpmässigt. Vi har även försökt kontakta möjliga respondenter via 

internetforum. På grund av avhopp från två av våra planerade intervjuer har vi också ringt direkt till vissa 

tänkta intervjupersoner. 

5.3.1 Respondenter 

Då samtliga respondenter är studie- och yrkesvägledare, ett yrke som mycket få besitter inom en kommun, 

väljer vi att inte beskriva dem mer detaljerat än med kön, fingerat namn och arbetsplats för att undvika 

identifikation. 

 

Maria, Eleonor och Frederika arbetar samtliga på olika högstadieskolor. Bertil är studie- och yrkesvägledare på 

Arbetsmarknadsförvaltningen. 

 

5.4 Genomförande 

Vi använde oss av förberedda frågor vilka vi valde att endast använda som stöd och för att vara så 

uttömmande som möjligt. Intervjuerna fick flöda fritt och våra förberedda frågor togs inte alltid upp på det 

sätt som vi skrivit dem. Samtalen varade mellan en till två timmar. Vi gjorde ljudupptagningar under 

intervjuerna och dessa inspelningar transkriberade vi senare. En av intervjuerna genomförde vi gemensamt 

medan övriga tre skedde på tu man hand. 

5.4.1 Bearbetning och analys 

Transkriberingarna av intervjuerna har vi båda genomfört, med en överenskommelse om hur de skulle 

genomföras. Vi har försökt att så ärligt som möjligt representera respondenternas språk, dock med viss 

redigering av dialektala uttryck som annars skulle kunna användas för att identifiera intervjupersonerna. Vi 

har även valt att censurera kommun-, orts- och vissa företagsnamn för att förhindra identifiering. 

 

Analysen har skett enligt det Alexandersson (Starrin, Svensson, 1994) beskriver. Vi har alltså läst igenom 

intervjuerna och försökt skönja likheter och skillnader i intervjupersonernas erfarenheter av och utsagor om 

ämnet, för att med medvetenhet om dessa kunna upprepa processen tills vi anser oss ha konkreta exempel 

på fenomen att beskriva. Dessa fenomen har vi sammanställt under rubriker i vår resultatredovisning. Vi 

har slutligen jämfört vårt resultat med tidigare forskning i vår resultatdiskussion. 

5.5 Tillförlitlighet 

Vi har tagit hänsyn till begreppen kvalité, validitet och reliabilitet utifrån hur Patel och Davidsson (2011) 

beskriver dem. De förklarar att reliabilitet inom kvalitativa studier inte är ett begrepp som används. Istället 

får validitet ta över rollen som det eftersträvansvärda. Strävan efter god validitet genomsyrar hela 

forskningsprocessen (Patel och Davidsson, 2011). Tillförlitlighet har styrkts genom att vi har försökt att 

hålla oss medvetna om vår subjektivitet under arbetet med vår bakgrund, intervjuerna, analysen av dessa 

samt slutsatserna vi har dragit.  
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5.6 Etiska betänkligheter  

Vi har tagit hänsyn till och uppfyllt Vetenskapsrådets (u.å) fyra huvudkrav: 

5.6.1 Informationskravet 

Vi har informerat undersökningsdeltagarna och uppgiftslämnare om deras uppgift i vårt projekt och vilka 

villkor som gäller för deras deltagande. Vi har upplyst dem om deras frivillighet och deras rätt att avbryta 

sin medverkan. Vår information har varit omfattande och har berättat om alla aktuella inslag i vår 

undersökning som möjligen kan ha påverkat uppgiftslämnarnas vilja att delta. 

5.6.2 Samtyckeskravet 

Vi har inhämtat undersökningsdeltagarna och uppgiftslämnares samtycke. Dessa har alltså haft rätten av att 

själva bestämma om sin medverkan.  

5.6.3 Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om alla i vår undersökning har givits största möjliga konfidentialitet. Personuppgifterna har 

förvarats på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem och på ett sådant vis att utomstående ej kan 

identifiera enskilda personer. Vi har undertecknat en förbindelse av tystnadsplikt beträffande dessa 

uppgifter. 

5.6.4 Nyttjandekravet 

Den information vi har samlat om enskilda personer har endast använts för vår forsknings ändamål. Vi har 

således inte lånat ut informationen för andra ickevetenskapliga syften eller låtit informationen användas 

kommersiellt.  Personuppgifterna som är insamlande har inte heller använts för beslut eller åtgärder som 

direkt har påverkat den enskilda individen. 
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6. Resultatredovisning 

I denna del presenterar vi det analyserade resultatet tematiserat under följande rubriker: 

1. För- och nackdelar med betyg som urvalsinstrument 

2. Betyg som mätsinstrument och vad urvalet representerar 

3. Alternativ och komplement till hur urval genomförs 

4. Allmänna och övriga tankar om betyg 

6.1 För- och nackdelar med betyg som urvalsinstrument 

Nedan redovisar vi respondenternas uttryckta åsikter om vilka för- och nackdelar betyg som 

urvalsinstrument har. 

 

Det största problemet som samtliga respondenter uttrycker är att elever inte får gå den gymnasieskola som 

de helst vill och inte får studera på den linje som de själva anser sig passa bäst på. 

 

Samtliga respondenter uttrycker att det finns behov av ett urvalssystem. De uttrycker åsikter om att dagens 

urval, genom betyg, är problematiskt men att de inte upplever att det finns alternativ som skulle vara bättre 

eller mer rättvisa. “Vi måste ha nåt mätsystem på nåt sätt, sen om det heter betyg eller nåt, det behöver jag 

inte… (...) men nåt typ av mätsystem måste man väl ha…” (Eleonor) 

 

Bertil är av åsikten att urvalet ser ut som det gör idag främst av ekonomiska skäl. Han anser inte att betyg 

visar hela människan, utan att betyg bara är ett slags stickprov av hur en människa har presterat vid ett visst 

tillfälle utifrån vissa krav. 

 

Frederika anser att det finns problem med att enskilda lärare gör bedömningen som i slutändan avgör en 

elevs möjligheter till vidare studier: “Men man är ju inte mer än mänsklig, vissa kanske man gillar mer, då 

kanske man vill hjälpa. Men man får hoppas att betygsättningen, att de gör den så rättvis som det bara 

går...” Denna mänskliga faktor tar även Maria upp och menar att det är ett stort krav på lärare att sätta 

betyg. När vi ställer den väldigt raka frågan ”tror du att betygen representerar elevernas kunskaper?” till 

Frederika får vi detta svar: “Nej, det är samma sak där igen. Det beror på bedömningen som görs och den är 

ju olika från lärare till lärare och sedan från skola till skola.” Att bedömningen utförs av enskilda lärare 

upplever Bertil också som ett problem. 

6.2 Betyg som mätinstrument och vad urvalet representerar 

Här redogör vi för studie- och yrkesvägledarnas uttrycka åsikter om vad betyg egentligen mäter samt vad de 

uppfattar är skälet till att urvalet sker genom samlade meritpoäng. 

 

Respondenternas åsikter kring hur urvalet görs är flerfacetterade och vi har diskuterat anledningen till 

urvalets utformning under samtliga intervjuer med dem. Att ett högt meritvärde ger sökande möjlighet att 

välja vilket program den vill gå är en sak som ifrågasätts av flera av våra intervjuoffer. Flera respondenter 
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uttrycker åsikter om att ett högt meritvärde inte med säkerhet avgör en elevs möjligheter att klara av studier 

på gymnasienivå, men menar att det är det som urvalet borde baseras på. Alltså anses elevens förmåga att 

studera av respondenterna vara viktigt och flera av de menar även att betyg snarare mäter studieförmåga än 

kunskap. Maria uttrycker det så här: 

 

(...) du ska ju ha på fötterna så att du orkar med det du söker. Det är ju det som är det viktiga, det 

är ju det betyget liksom ska säga att ‘ja men oj, ska jag gå natur, så har jag bara ett E i matte då blir 

det förfärligt tufft.’ Du behöver nog kanske ha ett lite högre betyg för att du ska orka med. Du ska 

inte bara ta dig in. 

 

Eleonor säger det så här: 

 

(...) och jag tänker att ju bättre rustad jag är på grundskolan, ju bättre blir ju mina förutsättningar 

på gymnasiet. Alltså ju mer jag har tagit in, är intresserad av ämnena och så där vidare, så jag vet 

inte om det är… Jag tycker nog att det känns mera viktigt att ha betyg för så att man ser att eleven 

växer i grundskolan och lär sig mer och får dem intresserade än vad det är att nu de söker på 

betygen till gymnasiet. 

 

Under intervjuerna uppdagades uppfattningar om att betygen inte mäter elevens så kallade 

handlingskompetens. Bertil förklarar handlingskompetens som förmågan att kunna förvalta kunskap och 

omsätta denna till något praktiskt. Flera av respondenterna anser att det är problematiskt att betygen saknar 

förmågan att beskriva social och praktisk kompetens. Bertil anser att betygen ger studenterna kvalifikationer 

till att söka vidare till högre utbildning och till yrken. Detta i kontrast till kompetens. Han berättar att 

handlingskompetens är något som tillskansas utanför skolans ramar. Därför förbises det ofta i 

undervisningen och i urvalet till fortsatta studier, menar Bertil. 

 

(...) vi skulle ta hand om dem här handlingskompetenserna, även under utbildningstiden och ta vara 

på dem här sociala förmågorna människor har. Det finns ju ett otroligt värde i det, många gånger 

större än vilket betyg man har i matte eller svenska (Bertil) 

 

Flera av respondenterna är överens om att höga betyg inte går att översätta till kompetens: 

 

(…) för att jag har jättehöga betyg i matte och svenska så behöver ju inte jag bli en duktig frisör, 

men jag är tvungen att vara duktig i det för att över huvud taget ha en chans. (…) Det är som att 

det du har i händerna är inte lika mycket värt som det du har i huvudet på något vis. (Maria) 

 

Detta tolkar vi som att hon anser det finns ett behov av komplement eller alternativ till betyg som 

urvalsinstrument. 

6.3 Alternativ och komplement till dagens urvalssystem 

I den följande texten berättar vi om respondenternas idéer och uppfattningar om andra typer av urvalsystem 

och hur man skulle kunna komplettera dagens system. 
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Bertil är positiv till en implementering av nya urvalsinstrument och nämner specifikt intervjuer som ett bra 

alternativ. Han menar även att viktning av betyg kan vara relevant för vissa gymnasieprogram. Det största 

hindret för detta uppfattar han vara tids- och resursbrist. 

 

Flera av respondenterna anser att högre krav i specifika ämnen, alltså viktning av betyg, kan vara ett bra sätt 

att göra urvalet. Detta ges uttryck då frågan om högre krav på vissa linjer kommer upp när vi frågar om 

Eleonor anser att ett högre betyg än E skulle krävas i vissa ämnen vid ansökan till vissa gymnasieprogram: 

“Nä, där skulle jag kunna tänka mig att man har lite mer.” 

 

En annan idé som dryftas under flera av intervjuerna är alternativa urvalsinstrument, så som färdighetsprov. 

Här går åsikterna isär och Frederika uttrycker sin tveksamhet till färdighetsprov så här:  

 

Jag har svårt att se det där med antagningsprov om jag föreställer mig att alla som söker till 

gymnasieskolan ska på något vis göra någon form av antagnings- eller färdighetsprov. Vem ska 

göra det? Hur ska det gå till? (...) är det inte det jag ska få lära mig när jag kommer dit. Jag menar 

att grundskolan är ju ändå så pass begränsad, inte har de fått prova på så himla mycket när de är 

här. 

 

Som sagt går åsikterna här isär och Eleonor uttrycker det så här: “Och jag kan ta som exempel frisör, där 

skulle jag kunna tänka mig att det var ett färdighetsprov (...)" Det här kan sättas i relation till Bertils åsikter, 

som talar om att han gärna skulle se att urvalet gick till på ett annat sätt eller kompletterades med till 

exempel intervjuer. Dock menar även han att det inte skulle vara ekonomiskt och tidsmässigt genomförbart. 

 

Dock menar Eleonor senare i intervjun att hennes drömscenario ser annorlunda ut:  

 

(...) det optimala vore ju att eleverna fick söka till gymnasiet oavsett hur man ligger till. Och så får 

man söka till nånting som man tycker om, nånting som man intresserad av, nånting som man 

känner att man vill gå. Men det är inte möjligt, det är inte möjligt att göra så. 

 

Eleonor uttrycker även att det finns problem med att intagningspoängen till ett program baseras på övriga 

sökandes meritvärde. Hon berättar om en förälder som lagt märke till den höga poängen som krävs för att 

komma in på frisörutbildningen i kommunen: “(...) då sa föräldern så här: ‘jaha,’ sa han ‘är det där 

hjärnkirurgerna går?’ Därför att de ligger på mellan 240 och upp till full pott poäng.” Hon ifrågasätter att 

ett högt meritvärde gör eleven behörig till en utbildning och menar att det borde finnas andra sätt att göra 

urvalet av vem som ska få gå en viss utbildning. Vi diskuterade bland annat flitighetsbetyg och hon gav oss 

denna utläggning: 

 

Det här med flitighetsbetyg, alltså, man kan ju ha en elev som har… Som jobbar, jobbar, jobbar, 

jättemycket jobb på skolarbetet, men kanske bara når till E och om den eleven inte hade jobbat så 

mycket så kanske den eleven inte hade uppnåt till E, men har fått lägga ner oerhört mycket jobb 

när en annan elev bara skummar igenom eller är jättelyhörd på lektionerna och så sätter man det… 
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Eleonor pratar specifikt om flitighetsbetyg och förmedlar åsikter om att det är orättvist att inte värdera 

elevernas arbetsvilja och studiedisciplin. 

 

Flera av respondenterna uttrycker att andra saker än just betyg avgör ifall en elev passar in på en viss 

utbildning. Saker så som intresse och fysiska egenskaper är något som vägledarna anser vara viktiga att 

mäta. Enligt de intervjuade är detta inte möjligt utan kräver alternativa instrument. 

6.4 Allmänna och övriga tankar om betyg 

Här redogör vi för respondenternas uttrycka åsikter om betyg i allmänhet och deras övriga tankar om 

skolan och annat som rör ämnet. Här låter vi intervjudeltagarna dela med sig av sina tankar om betygens 

andra funktioner för att ge ämnet bredd och för att kunna problematisera konceptet betyg som 

urvalsinstrument.  

 

Flera av respondenterna uttrycker att de upplever att elever lägger mycket stor vikt vid det sammantagna 

meritvärdet som används till att söka gymnasieprogram. Detta i kontrast till att betyg ofta anses motivera 

elever till lärande. Problematiken uppstår då elever inte studerar hårt för att lära sig och tillgodogöra sig 

kunskap. Respondenterna upplever att eleverna istället arbetar mot höga betyg för att dem då belönas med 

ett högt meritvärde som i sin tur avgör vilken utbildning de har möjlighet att bli antagen till. 

Respondenterna uttryckte detta på olika sätt: “(...) men för ungdomarna här så är betygen bara att ta sig in 

på gymnasiet” (Eleonor); “Jag tror inte att det är så många elever som tänker att de är i skolan för att lära sig 

för lärandet, utan de är i skolan för betygen och sedan söker de vidare.” (Frederika); “Så det pratas ju mycket 

betyg, det gör det ju. Det pratas mindre om lärande när du pratar med eleverna.” (Bertil) 

 

Under intervjun uttrycker Bertil sig mera utförligt så här: 

 

Tror vi i ärligheten själva att kunskapen kommer hamna i framsätet så länge vi vet det är tillika 

också ett urvalsinstrument? (...) Sen kan man ju bara hoppas att det kommer kunskap på flaket (...) 

Men i förarhytten där sitter alltså de här, du vet, VG, MVG… 

 

Bertil menar även att elever som förstår systemet har lättare att få ett högre betyg och att detta gör betygen 

än svårare att tolka: “(...) vi kan skapa motivation och intresse under skoltiden, men vi kan också förstöra 

den. Och det är det här som är det svåra. Och för vissa passar skolsystem. Vissa som knäcker koden.” 

 

Även studievägledarna själva motiverar elever till att anstränga sig för att öka sina meritvärden. Det blir 

mycket tydligt när Maria pratar om hur hon vägleder elever till att söka vissa kurser enbart för möjligheten 

till ökat meritvärde:  

 

Men söker de ett högskoleförberedande och då, där det ingår ett språk, alltså, ekonomi, samhälls 

och… Då pekar jag med hela handen och säger att ‘har du läst ett språk på grundskolan då ska du 

fortsätta med det.’ På grund av meritpoängen som dem får. (...) Jo, men du ska, och så får man 

peka på då, liksom, du kan ju få meritpoäng. 



 16 

 

Detta tolkar vi som att även studievägledarna, kanske omedvetet, lägger stor vikt vid meritpoängen. 

6.5 Sammanfattning 

6.5.1 Betygens olika funktioner 

Den mest dominanta åsikten som delas av samtliga respondenter är krocken mellan betygens olika 

funktioner, med betoning på betygens motiverande funktion. De menar att elever snarare motiveras till att 

anstränga sig för att uppnå höga betyg än att motivationen handlar om att tillskansa sig kunskap. Då 

skolans huvudsakliga syfte är utlärning blir detta ett stort problem, menar respondenterna, och flera av de 

är övertygade om att kunskapen kommer i andra hand då viljan till att skaffa sig ett högt meritvärde är det 

viktiga för eleverna. 

 

Några av respondenterna menar även att motivationen kan bli omvänd på så sätt att en elev frågar efter 

utbildningar med låga intagningspoäng för att göra det så lätt för sig som möjligt. Motivationen handlar då 

om att slippa anstränga sig. 

6.5.2 Meritvärdet mäter inte kunskap 

Samtliga studie- och yrkesvägledare som vi har intervjuat har framfört åsikten att betyg vittnar om en elevs 

möjligheter att klara av gymnasiestudier. De menar bland annat att elever med låga betyg i vissa ämnen 

kommer att ha svårt att klara av studier på gymnasieprogram där svårighetsgraden i det ämnet är hög. Här 

är en del av respondenterna överens om att viktning av betyg kan vara en bra idé. 

 

Respondenterna menar även att det ibland hamnar på deras ansvar att vägleda vissa elever till att söka ett 

“lättare” program. Detta upplever de som problematiskt. 

 

Flera av studievägledarna anser att betyg inte mäter kunskap. Åtminstone menar de att den kunskap som ett 

betyg representerar inte är likvärdig i hela landet och att man inte kan översätta betyg till kompetens. 

Därför ifrågasätter de betygens möjlighet att avgöra ifall en elev platsar på ett visst gymnasieprogram. 

 

Samtliga respondenter uttrycker problematiken med den mänskliga faktorn vad gäller betygssättning. Flera 

av de berättar om hur skolor och lärare bedömer prestationer på olika sätt. Detta menar de intervjuade 

skapar problem både för undervisning och för urvalet. Vi tolkar detta som ett missnöje med 

standardiseringen av bedömning i svensk skola. 

6.5.3 Alternativa urvalsinstrument 

Majoriteten av intervjudeltagarna är positiva till alternativa urvalsinstrument eller en förändring i hur 

urvalet går till. Dock är de tveksamma till hur ett alternativt urval i praktiken skulle kunna genomföras och 

resursbrist nämns som det största hindret. Rättvisheten med färdighetsprov som alternativ till meritpoäng 

ifrågasätts, särskilt då elever med förkunskaper i vissa ämnen skulle få fördel. 
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Respondenterna menar att de själva har det största ansvaret att avgöra ifall en elev har passande kompetens 

för ett visst gymnasieprogram. Saker som ett meritvärde inte kan mäta, till exempel intresse och fysiska 

möjligheter, får studievägledaren till uppgift att mäta. 
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7. Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i tre delar. I den första delen bearbetar vi vår metod och hur vi anser att vi 

faktiskt gått till väga i relation till den metoden vi har valt samt hur det kan ha påverkat studien. I den 

andra delen behandlar vi vår studies trovärdighet. I den sista delen diskuterar vi hur vårt resultat förhåller 

sig till den tidigare forskning som vi framhållit i bakgrunden. 

7.1 Metoddiskussion 

Vi anser att vår metod svarar bra mot vårt syfte. Valet av intervjustudie var näst intill självklart, då en 

enkätstudie eller liknande inte hade gett oss dem djupgående och utförliga svar som man kan förvänta sig i 

en kvalitativ intervjustudie. Respondenternas uppfattningar om ämnet har varit det väsentliga för oss och vi 

upplever att valet av kvalitativ intervjustudie som metod därav varit bra. Till skillnad från en enkätstudie får 

vi dock knappt något helhetsperspektiv, eftersom en kvalitativ intervjustudie som pågår under en så här 

begränsad period inte ger oss möjlighet att intervjua särskilt många personer. Denna nackdel anser vi dock 

går att förbise då vårt syfte inte har varit att göra en övergripande studie av studie- och yrkesvägledares 

åsikter kring ämnet. 

 

Vi har i vår studie inte tagit hänsyn till någon jämn köns- eller åldersfördelning då vi inte har varit 

intresserade av att belysa individer med olika bakgrunds skilda åsikter, utan vårt fokus har legat på 

respondenternas profession. 

 

Med hjälp av ljudinspelning kunde fokus under intervjutillfällena läggas på samtalet istället för att vi som 

intervjuare skulle behöva anteckna. Dessa inspelningar möjliggjorde även för oss att kunna lyssna på 

intervjuerna gång på gång och på så sätt transkribera dem ordagrant och analysera helheten istället för en 

upplevd sammanfattning av respondenternas uttalanden. 

7.2 Undersökningens trovärdighet 

Som vi beskrivit i bakgrunden översätts reliabilitet och validitet i en kvalitativ studie ofta till forskarens 

medvetenhet om sin subjektivitet. Vi har därför försökt att vara fördomsfria i genomförandet av våra 

intervjuer och i analysen av dessa. I analysen har vi eftersträvat att tolka respondenternas svar rättvist och 

utan att läsa in för mycket i deras utsagor. På detta sätt har vi skapat trovärdighet i den mån som det varit 

möjligt. 

 

Vi har uppfyllt vetenskapsrådet fyra huvudkrav vad gäller etiska betänkligheter. Vi har informerat samtliga 

respondenter om ämnet och intervjuernas användningsområde, deras konfidentialitet, deras valfrihet i 

deltagandet samt att information som vi samlar in endast kommer att användas i vetenskaplig syfte. 

Konfidentialiteten har vi tagit på stort allvar, då antalet studie- och yrkesvägledare i kommuner är få och att 

det därför blir väldigt lätt att identifiera dem vid minsta antydan till deras person, arbetsplats eller orten 

som de arbetar på. 
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Då vi saknar erfarenhet av att författa intervjufrågor och att genomföra intervjuer kan detta bli en faktor 

som möjligen har påverkat resultatet. Trots vår begränsade erfarenhet av intervjustudier anser vi att 

genomförandet av studien har skett på ett bra och trovärdigt sätt. 

7.3 Resultatdiskussion 

Här beskriver vi de mest intressanta uppfattningarna som svarar bäst mot våra frågeställningar och vårt 

syfte. Dessa uppfattningar diskuterar vi kring och jämför med tidigare forskning samt den litteratur som vi 

behandlat i vår bakgrund. 

 

Att elever motiveras av det meritvärde som betygen översätts till är ett fenomen som inte beskrivs i den 

litteratur som vi har tagit del av. Eklöf (Hult et al., 2011) skriver att betyg är en motivation i sig och att 

elever blir motiverade att lära sig av att få betyg. Respondenterna menar att betygen snarare får en omvänd 

funktion när de räknar in att betygen även används som urvalsinstrument. Eleverna motiveras till att 

anstränga sig för att skaffa högre betyg för att meritvärdet är något eftersträvansvärt och inte för att en hög 

nivå av kunskap är något som översätts till ett högt betyg. Detta innebär i sin tur att en del elever lär sig 

systemet och “knäcker koden”, som en av våra respondenter uttryckte det, och på så sätt tillgodogör sig 

höga betyg. 

 

Att det finns ett behov av något slags urval i dagens skolsystem är respondenterna överens om. Dock menar 

flera av dem att de gärna skulle se ett alternativ till betyg som urvalsinstrument. Detta går att relatera till 

SOU 1992:86 och de förslag till förändringar av urvalssystemet som framställs i utredningen. Här 

återkommer dock betygens olika funktioner som det huvudsakliga problemet. Problematiken i alternativa 

urvalsinstrument menar respondenterna främst är resurs- och tidsbrist. 

 

Bertil uttrycker att viktning av betyg och intervjuer åtminstone skulle vara ett bra komplement till hur 

urvalet genomförs idag. Han är även övertygad av att det som han kallar för handlingskompetens i större 

utsträckning än höga betyg avgör om en elev är lämpad och har kompetens som passar för ett visst 

gymnasieprogram. Även dessa åsikter går att relatera till SOU 1992:86. 

 

Flera av respondentera uttrycker antaganden om att det är svårt för lärare att sätta betyg och att lärares 

personliga uppfattningar om elever kan influera betygsättningen. Detta i enlighet med Selghed (2011) där 

han beskriver sex olika prestationer som lärare tar fasta på vid betygsättning. Utöver elevens kunskaper och 

färdigheter nämner Selghed även “eleven som person” och “externa krav och förväntningar” som saker som 

lärare tar hänsyn till vid betygssättning. Även elever har i utsagor förmedlat liknande uppfattningar 

(Skolverket, 2013). 

 

Respondenterna uttryckte tveksamheter kring vad ett högt betyg och, i slutändan, ett högt meritvärde 

faktiskt representerar. Tveksamheterna gäller både ifall ett högt betyg i ett visst ämne går att översätta till 

att en elev är kunnig inom ämnet samt ifall ett högt meritvärde innebär att en elev passar bra på en specifik 

utbildning. Svårigheten i att mäta kunskap är välkänd (Klapp Lekholm, 2009). Detta påpekas även i 

Selgheds intervjustudie som han redovisar i Betygen i skolan (2011). Huruvida denna kunskap, oavsett hur 
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den mäts, avgör ifall en elev kommer att klara av, trivas på och prestera väl på en gymnasieutbildning är 

våra respondenter tveksamma till. Dock menar Maria att det faktiskt är elevens framtida möjligheter till att 

klara av en utbildning som ett högt betyg avspeglar. 

 

Vad gäller alternativa urvalsintstrument i svensk skola har flera förslag lagts fram, bland annat 

intelligensmätningar och antagningsprov i modersmålet (Lundahl, 2006). Förslag till andra 

urvalsinstrument än betyg skulle alltså inte vara något nytt i svensk skola. I vissa andra länder ser urvalet 

redan annorlunda ut i många fall (Wolming, 1999). Med tanke på problemen med det svenska 

urvalsinstrumenten som respondenterna i vår studie har uppgett anser vi att nya förslag borde läggas fram, 

kanske inspirerade av hur andra länder går till väga.  
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8. Avslutande ord och förslag till vidare forskning 

Vi är nöjda med och stolta över det arbete som vi har genomfört. Vi har genom denna studien fått 

fördjupad insikt i ämnet och breddat våra kunskaper på ett sådant sätt att vi känner oss bättre förberedda 

för vår framtida lärarroll. Som betygssättande lärare kommer vi i framtiden kunna ta hänsyn till aspekter 

som vi inte kände till innan vi påbörjade denna studie. Vi önskar att vi hade haft möjlighet att genomföra 

fler intervjuer och på så sätt fått chansen att utveckla oss som intervjuare och forskare. Vårt resultat hade 

då också kanske gett en mer övergripande bild av studie- och yrkesvägledares syn på ämnet, men vi är i 

helhet mycket nöjda med arbetet. 

 

Vi skulle gärna se, eller till och med själva initiera, vidare forskning inom ämnet. Studie- och 

yrkesvägledares roll i skolan upplever vi som ibland förbisedd och deras upplevelser av andra fenomen i 

skolan tror vi skulle kunna bidra till en god utveckling av svenskt undervisningsväsen. Att göra en liknande 

studie med lärare och elever som målgrupp hade också varit mycket intressant, vilket några av våra 

intervjurespondenter påpekade. Även forskning på urvalsinstrument i andra länder anser vi skulle vara 

intressant och relevant. 
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