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Abstract 

Lärare uppfattar i stor utsträckning de gällande kursplanerna ganska snarlikt hur de var tänkta. 

Vad de däremot ofta hemfaller åt är en tillbakagång till förutvarande kurs- och läroplaner, i 

synnerhet när det gäller att bedöma och sätta betyg. Många lärare gör egna betygskriterier som 

får stark betoning i bedömningsprocessen. Dessa ”hemgjorda” betygskriterier rör inte sällan 

faktorer som flit, ordning och uppförande. 

 Elever å sin sida har inte samma goda insikt i vad som förväntas av dem. De tror 

att faktorer som lärare verkar prioritera högt i sin undervisning – framförallt grammatisk 

kunskap och ordkunskap – skrivs fram som betygskriterier i sig. Likaså tror de i hög 

utsträckning att faktorer som närvaro och beteende påverkar deras betyg. Faktorer som 

uttryckligen skrivs fram i betygskriterierna verkar de emellanåt inte ha lika stor kännedom om, 

som till exempel det faktum att läsning av skönlitteratur ingår eller kunskap om 

engelskspråkiga länder. 
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Inledning 

Bedömning och betygssättning av elevers arbete är en oundviklig del av en gymnasielärares 

arbete. Samtidigt är det en av de allra svåraste. Ofta får man höra lärare som uttrycker 

tveksamheter och frågor runt hur betygskriterier ska tolkas och implementeras. På samma sätt 

upplever elever emellanåt förvirring angående vad de behöver ha för kunskaper för att erhålla 

ett visst betyg. Även att specificera vad ordet ”kunskap” betyder och vilken kunskapssyn som 

ligger till grund för de nu gällande kursplanerna och betygskriterierna verkar vålla stora 

problem för lärare. Dock är det av yttersta vikt att lärare om och om igen ställer sig själva 

frågan hur man ska konkretisera inte bara vad betygskriterierna medför i undervisningsväg, 

utan även hur man kommunicerar den grundläggande kunskapssynen till eleverna. Min 

misstanke är emellertid att detta inte görs i så stor utsträckning som skulle behövas och syftet 

med detta examensarbete är därför att undersöka huruvida det finns ett glapp i 

kommunikationen mellan lärare och elever vad gäller betygets innehåll och på vilka grunder 

och enligt vilka kriterier betygsättningen sker. 

Detta är intressant att diskutera av flera skäl. För eleverna är det viktigt att känna 

att de betyg de får är rättvisa och jämförbara. Både vid ansökan till gymnasieskolan, men 

framförallt till högskolan, är betygen avgörande för huruvida eleven kan antas till den 

utbildning han eller hon önskar. Med hänsyn till betygens selekterande funktion blir 

förståelsen för vilket kunskapsinnehåll som ligger bakom betyget viktig. Likaså är det viktigt 

att eleverna har insikt i vad som krävs för att de ska behålla ett visst betyg eller uppnå ett 

högre. Således är den regelbundna kommunikationen mellan elever och lärare av yttersta vikt.  

Även för läraren är rättviseaspekten viktig. Många elever kräver 

millimeterrättvisa i bedömningen och även om detta är mycket svåruppnått, för att inte säga 

omöjligt, måste läraren hela tiden kunna förklara sitt resonemang runt betygssättningen 

genom att hänvisa till den kunskapssyn som skrivs fram i styrdokumenten. 
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1. Syfte, frågeställning och avgränsning 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka på vilket sätt lärare kommunicerar betygets 

innehåll och av vilka anledningar ett visst betyg sätts. Frågeställningen blir således: 

 På vilket sätt förstår lärare den kunskapssyn som skrivs fram i kursplaner och 

betygskriterier? 

 På vilket sätt kommunicerar lärare denna kunskapssyn till eleverna? 

 Hur uppfattas detta av eleverna? 

 

Naturligtvis går det inte att ge ett svar som kan generaliseras till att vara allmängiltigt på 

frågor av den här arten, utan man tvingas göra en avgränsning. För min del handlar 

avgränsningen om att undersöka fyra olika klasser och tre lärare på en kommunal 

gymnasieskola i Sverige. Då jag själv utbildar mig till lärare i engelska och franska har jag 

valt att avgränsa undersökningen till kursen Engelska A. Jag inser naturligtvis att just detta 

urval på intet sätt behöver vara representativt och att svaren på frågorna kan komma att 

variera om man skulle ha gjort samma undersökning på en annan skola i en annan kontext, 

eller även på samma skola fast i en annan kurs. Det finns emellertid tidigare forskning som 

ganska entydigt pekar i en viss riktning. Jag kommer följaktligen att jämföra resultaten från 

min studie med tidigare forskningsresultat för att avgöra om det är möjligt att därigenom på 

ett tillförlitligt sätt dra några generella slutsatser. 

 

2. Tidigare forskning 

Betyg och bedömning är ett relativt välutforskat område i Sverige. Relevans för detta arbete 

har Betygen i skolan – kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis (Selghed, 2006), 

som ger en lättöverskådlig men likafullt grundlig inblick i hur lärare uppfattar den 

konstruktivistiska kunskapssynen och betygskriterierna samt hur de använder sig av dessa i 

bedömningen och betygssättningen av elevernas produktion. Även Tybergs kapitel 

Betygsättning och bedömning i ett ämne – engelska (2008) har varit behjälpligt så till vida att 

det bidrar med förståelse för engelskämnets karaktär och vad som egentligen ska bedömas. 

Tsagalidis bidrar med två värdefulla verk, Varför fick jag bara G? Vad bedöms i 

karaktärsämnen på HR-programmet? (2003) och Yrkeskunnandets kinesiska ask (2005), som 
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båda ägnas åt hur lärare uppfattar och prioriterar olika kunskapskvaliteter hos sina elever. Per 

Andersson (Att studera och bli bedömd. Empiriska och teoretiska perspektiv på gymnasie- 

och vuxenstuderandes sätt att erfara studier och bedömningar, 2000) behandlar betygsfrågan 

ur ett elevperspektiv, men tar i sin avhandling även upp de betingelser som finns med vid 

betygssättningen även om de inte skrivs fram explicit i styrdokumenten. 

 Allard et al. (Betyg och elevens rätt till kunskap. En bok om kunskapsrelaterad 

betygsättning, 1994) behandlar det traditionella sättet att se på kunskap och betygssättning 

och försöker förklara skillnaderna i synsätt i de läroplaner som infördes 1994. Också 

Bedömning – varför, vad och varthän? (Pettersson, 2005) uppehåller sig kring 

kunskapsbedömningsprocessen och vikten av validitet i denna process. 

Vad gäller den kunskapssyn som finns i skolan idag är Varför betyg? Historiskt 

och aktuellt om betyg (H Andersson 1999) Kunskapssyn och lärande i samhälle och arbetsliv 

(C Andersson 2000) värdefulla bidrag. Curt Andersson uppehåller sig mestadels kring olika 

kunskapssyner, såväl i ett historiskt som i ett nutida perspektiv, medan Håkan Anderssons 

intresseområde framförallt är hur kunskapssynen mynnar ut i bedömningar av olika slag. 

Håkan Andersson beskriver även de olika betygssystem som använts i Sverige genom åren 

samt varför dessa omformats och ersatts. Även Korp (Kunskapsbedömning: hur, vad och varför, 

2003) bidrar med en historisk utblick jämte en beskrivning av de samhälleliga faktorer och 

resonemang som föregick framtagandet av det nuvarande sättet att se på betyg och 

bedömning.  

 Såväl Säljö (L.S. Vygotskij – forskare, pedagog och visionär, 2005) som Broady 

och Palme (Pierre Bourdieus kultursociologi. En introduktion, 1985) ägnar sig åt de personer 

vars teorier om inlärning och lärande kom att resultera i den kunskapssyn som vi idag kallar 

konstruktivistisk.  

Ecksteins och Noahs forskning handlar om andra länder än Sverige. Dock har 

den bidragit med att jag kunnat sätta in framväxandet av en etablerad kunskapssyn i vårt land 

i en internationell kontext. Deras bok Secondary school examinations: international 

perspectives in policies and practice (1993) behandlar bedömningens och examinationens 

historia ur ett globalt perspektiv med särskilt fokus på Europa.  

 

3. Litteraturöversikt 

Institutionaliserade former av kunskapsbedömning har skett i Europa sedan 1100-talet, då 

universiteten i Paris och Bologna var de första lärosätena som introducerade examinationer i 
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vår mening (Korp, 2003). De första egentliga examinationssystemen i Västeuropa uppstod 

dock inte förrän mot slutet av 1700-talet. Dessa examinationer var inriktade på kvalifikation, 

det vill säga att utfärda legitimation för vissa yrkesgrupper och att ge tillträde till högre 

utbildning (Eckstein & Noah, 1993). I majoriteten av de västeuropeiska länderna överfördes 

examinationssystemet för den högre utbildningen med tiden till ungdomsskolan, vilket 

innebar att elevernas avgångsbetyg kom att baseras på resultaten av offentliga examinationer i 

de olika ämnena, istället för som tidigare på lärarnas bedömning (Korp, 2003). Dessa 

examinationer kan rentav ses som själva upphovet till läroplanerna, menar Eckstein & Noah 

(1993): 

 

The existence of examinations required that an organized body of knowledge be put 

down on paper and published, subject by subject, so it could be taught in the schools. 

Clearer objectives and more organized content in preparation for the examinations 

increased the apparent value of schooling. At the same time, the syllabus for the 

examinations tended to become the syllabus for the school, leading to the familiar 

complaint that curricula were dominated by the examinations.” (1993:17). 

 

I Sverige var det emellertid bara realskola, läroverk och flickskola som avslutades med 

formella, centralt utformade examinationer. I folkskolan förblev bedömningen och 

betygssättningen de enskilda lärarnas ansvar (Korp, 2003). 

Med 1900-talet inleddes en period som brukar kallas ”the testing age” (Korp, 

2003:31), då det vid denna tidpunkt fanns en utbredd tro i samhället att varje individ föds med 

ett visst mått av inneboende intelligens, vilken sågs som en tämligen stabil egenskap hos 

individen och således i princip opåverkbar genom utbildning (2003). Denna syn på kunskap 

ledde i sin tur fram till den förmedlingspedagogiska kunskapssynen som kom att dominera 

under 1920- och 1930-talen och som utgick ifrån att en viss mängd kunskap skulle förmedlas 

till eleverna i en kopieringsprocess. Kunskapen betraktades som något absolut och ändligt. 

Betyget stort A var vad Andersson (1999) kallar ”kunskapens krona” (1999:15), något som 

man kunde uppnå i slutet av sin utbildning. Något större krav på jämförbarhet mellan de olika 

betygsstegen hade inte rests i och med att betygen saknade direkt koppling till urvalet till 

realskolan (1999). 

År 1938 tillsattes en utredning, som kom att ledas av lärarutbildaren och 

psykologen Frits Wigforss och som hade till syfte att ”med beaktande av det gällande 

regelverket, se över intagningsförfarandet mellan folkskolan och den efterföljande realskolan 
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och läroverket, samt att redovisa erfarenheter från folkskolan respektive realskolan och 

läroverket, som gjorts av det gällande urvalsförfarandet” (SOU 1938:29, s. 7).  

Wigforss’ arbete kom med tiden att utgöra grunden för den traditionella 

definitionen av relativa betyg, även om han själv inte använder den benämningen. I 1957 års 

skolberedning (SOU 1961:30, s. 531 ff) beskrivs de så kallade relativa betygen som ”en 

gradering i förhållande till medelprestationen i den normgrupp till vilken jämförelse skall 

göras” och man uttrycker att ”betygen är relativa mått i förhållande till medelprestationen”. 

Även om det tog tid att övertyga riksdagen, Skolöverstyrelsen och lärarkåren om fördelarna 

med att ett nytt betygssystem infördes kom det att införas från och med 1962 års läroplan, Lgr 

62 (Andersson, 1999).  

Detta betygssystem kom sedan att finnas kvar i över trettio år, innan de 

nuvarande målrelaterade betygen infördes. I december 1989 tillsattes en expertgrupp för att 

utreda en övergång från relativa till målrelaterade betyg. I direktiven framskrivs att gruppen 

ska väga betygens olika funktioner mot varandra och därtill ska deras pedagogiska funktion 

lyftas fram. I sin slutrapport ansåg expertgruppen att de relativa betygen borde avskaffas. 

Argumenten som anfördes för denna slutsats var tävlan, stress, konkurrens, svårigheter i att 

informera kring de relativa betygens användning samt betygens minskande betydelse i 

urvalssammanhang (Högskoleverket 1990). I oktober 1990 tillsatte skolminister Göran Persson 

en grupp som fick namnet Betygsberedningen, med uppdrag att ge förslag till ett nytt 

betygssystem. I direktiven skriver Persson att utgångspunkten ska vara att elevernas faktiska 

prestationer bedöms och att eleverna uppnår en given kompetensnivå i form av kunskaper och 

färdigheter. Vidare skriver Persson att det för detta ”(…) fordras att läraren bedömer hur 

elevernas kunskaper och färdigheter förhåller sig till uppställda mål. Beredningen bör utgå från 

att betygen skall relateras till sådana mål.” (SOU 1992:86, Bil. 1, s. 4). 

Betygsberedningens första förslag till betygssystem avvisades av de flesta 

remissinstanserna, främst på grund av oklarheter kring förslaget om kriterier och 

kunskapsprogression. Kritik framfördes även mot att betygens selektiva roll vid urvalet till 

gymnasie- och högskolan kraftigt undervärderats. Åt all den kritik som framfördes från 

remissinstanserna togs dock ingen större hänsyn. I och med införandet av de nya läroplanerna 

Lpo94 och Lpf94 skedde till sist den slutgiltiga, och än idag rådande, utformningen av det nya 

betygssystemet (Andersson 1999). 

Som vi ser så har olika kunskapsteorier och bedömningssätt avlöst varandra i 

vårt land under 1900-talet. Från och med 1994 är det den konstruktivistiska kunskapssynen 

som dominerar och som också skrivs fram i styrdokumenten. Andersson (2000) menar att den 
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denna har sina rötter i den kunskapssociologi som uppstod som filosofisk strömning i 

Centraleuropa omkring förra sekelskiftet. De filosofer som anslöt sig till kunskapssociologin 

– bland dem framförallt Karl Mannheim – ansåg att all kunskap är bunden till en viss kontext 

och ansluten till selektiva intresseområden. Vid den tiden fokuserade man mycket på 

klasstillhörighet, då även Karl Marx var en förespråkare för kunskapssociologin, men vad 

man egentligen menade var att varje selektiv samhällsgrupp skapar legitimitet och ger 

validitet inför sin kunskap utifrån sin egen situation. 

 Kunskapssociologins huvudbudskap är att människan själv konstruerar sin 

sociala verklighet (2000). Den har hämtat mycket inspiration från den sovjetiske psykologen 

Lev Vygotskij som var en av de första att ta med resonemang om sociokulturell miljö i synen 

på hur kunskap konstrueras. Vygotskij ansåg att det är genom sociala och kulturella 

erfarenheter som människan, i samspel med andra människor, formas till en tänkande, 

kännande och kommunicerande varelse. Han menade vidare att människors medvetande i stor 

utsträckning formas genom språkliga praktiker (Säljö 2005). Nyckelorden i sammanhanget 

blir således ”verklighet” och ”kunskap”. Hur man förstår är verkligheten väldigt olika för 

olika människor. Man skulle dock kunna säga att det sociologiska sättet att förstå ordet 

”verklighet” faller någonstans mellan hur mannen på gatan uppfattar ordet och hur filosoferna 

förstår det (Andersson, 2000). Den franske filosofen Pierre Bourdieu kom under 1900-talet att 

utveckla tankarna om kunskap som en konstruktion genom att tala om att alla människor bär 

på ett ”kulturellt kapital” (Broady & Palme, 1985). Nedbrutet till en skolkontext innebär detta 

att de kulturella värderingar som elever bär med sig hemifrån har påverkat deras tidiga 

socialisation. Genom såväl sin tillhörighet gällande klass och etnicitet som genom 

föräldrarnas påverkan har eleven därför med sig en uppsättning värderingar som bildar ett 

kulturellt kapital. 

 I Skola för bildning skriver Läroplanskommittén att ”frågan om kunskapens 

natur är en av de eviga filosofiska frågorna” (SOU 1992:94, s. 62) och att filosofernas svar på 

vad kunskap är generellt kan delas in i tre fack, varav det kunskapssociologiska, här kallat 

konstruktivistiska, är ett. Selghed (2006) menar, i likhet med Läroplanskommittén, att den 

konstruktivistiska kunskapssynen är en av tre kunskapsuppfattningar. Han argumenterar 

emellertid för att denna syn är ett resultat av en korsning av de två andra (rationalism och 

empirism). Läroplanskommittén poängterar att kunskap inte enbart är en fråga för filosofer, 

utan även för till exempel vetenskapssamhället och genom vetenskapliga landvinningar under 

1900-talet har tanken om kunskap som en avbildning av en absolut verklighet blivit svår att 

upprätthålla. Man menar istället att kunskap å ena sidan är ett uttryck för ett sätt att begripa 
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(den subjektiva sidan) och å andra sidan något som ska begripas (den objektiva sidan). I 

tidigare läroplaner anser man att den objektiva sidan har kommit att betonas i kursplanerna, 

medan den subjektiva sidan har kommit att lyftas fram i de övergripande målen. Man 

förtydligar:  

 

Teoretisk kunskap är inte en ’avbildning’ av världen utan en mänsklig konstruktion 

för att göra världen hanterbar och begriplig. Kunskap är på det viset inte sann eller 

osann, utan något som kan argumenteras för och prövas. Kunskap är diskuterbar.” 

(SOU 1992:94, s. 76).  

 

Läroplanskommittén strävar i sin utredning efter att låta bli en sådan åtskillnad genom att 

”kursplanerna formuleras i perspektiv av elevens utveckling” (SOU 1992:94, s. 63). 

Läroplanskommittén argumenterar även för att kunskap är beroende av yttre omständigheter 

såsom tidsålder och geografisk plats och man framhäver även behovet av att eleverna tillägnar 

0sig mer kommunikativa kompetenser, då man anser att samhället blir alltmer språkligt till sin 

karaktär (SOU 1992:94). Även Selghed är inne på samma spår då han skriver att ”(…) synen 

på vad lärande är har vidgats, från att inlärning betraktas som en aktivitet där vi på ett 

mekaniskt sätt tillägnar oss kunskaper, till att lärande innebär något som sker i sociala 

sammanhang där språket spelar en viktig roll.” (2006:45).  

 Ett sätt att se på kunskapens former som för första gången förs fram i och med 

publiceringen av Skola för bildning är det som senare kommit att kallas för de fyra f:en; fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet. Man medger att dessa fyra former inte utgör 

kunskapens samtliga dimensioner, utan att syftet med de fyra f:en är ”utvidga 

kunskapsbegreppet och att motverka en ensidig betoning av den ena eller andra 

kunskapsformen framför den andra.” (SOU 1992:94, s. 65).  

 Detta är den teoretiska grund på vilken den svenska läroplanen vilar i ett 

generellt perspektiv. Vad gäller elevens individuella kunskapsutveckling betonar 

Läroplanskommittén att denna självfallet inte bara sker i skolan. Skolan förväntas därför 

förmedla kunskaper, utanför de sammanhang där eleven skaffade dem, på ett systematiskt och 

koncentrerat sätt. Dessa kunskaper menar man då att eleven senare ska kunna använda i andra 

sammanhang än de i vilka de skaffade sig dem. Vidare betonar man att forskningsresultat ger 

nytt ljus åt vilken betydelse elevernas olika sociala bakgrunder har för deras skolgång:  

 

Det faktum att eleverna kommer till skolan med olika socialt och kulturellt bestämda 

erfarenheter har betydelse för hur de kan hantera skolan (…) Med erfarenheter från 
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skilda sociala miljöer har sådana begrepp [kunskap och inlärning, min anm.] inte 

samma innebörd för eleverna. (SOU 1992:94, s. 74). 

 

Att hänsyn tas till elevernas sociokulturella bakgrund är sålunda något som i en 

svensk skolkontext är något nytt. I den läroplan för gymnasieskolan som används 

idag, Lpf94, skrivs den konstruktivistiska kunskapssynen fram tydligt, som vi ska 

se i nästa stycke. 

 

4. Metod 

I denna studie kommer jag att arbeta induktivt, det vill säga med utgångspunkt i empirin. 

Empirin i det här fallet består av de svar jag har fått på en rad frågeställningar som jag har gett 

till mina informanter. Min metod för att få fram den informationen jag behövde för att besvara 

mina frågeställningar var att jag planerade att genomföra frågeundersökningar av olika slag. 

För att få fram ett elevperspektiv har jag gjort en enkätundersökning bland elever i fyra olika 

Engelska A-klasser på en gymnasieskola i Sverige. Enkäten valde jag att utforma så att 

eleverna skulle kunna svara både på hur de ser på att kunskapsförmedlandet som en process - 

och kunskapsuppföljningen därav - har varit samt efter vilka kriterier de tror att de betygsätts i 

slutändan. Om man använder frågeundersökningar som datainsamlingsmetod menar 

Esaiasson et al. (2007) att man har tre olika sorters undersökningar att välja mellan: 

telefonintervjuer, personliga intervjuer och enkäter. De framhåller att enkäternas fördel 

framför de andra är tidsaspekten. En enkät går relativt fort för informanterna att fylla i och 

flera personer kan fylla i den samtidigt. Då jag behövde en ganska stor mängd informanter på 

elevsidan ansåg jag också att en enkätundersökning var det av tidsmässiga skäl klokaste 

alternativet. Nackdelen med sådana undersökningar är dock att de riskerar att bli aningen 

ytliga, då det ofta inte finns utrymme för att elaborera svaren i så hög utsträckning. En annan 

fördel med enkätundersökningar som Esaiasson et al. lyfter fram är att de ger en helt annan 

möjlighet för mig som undersökare att garantera svarspersonernas anonymitet (ibid). Vid en 

personlig intervju eller vid en telefonintervju blir detta i praktiken omöjligt. Även om man 

som intervjuare går i god för att anonymiteten garanteras i slutprodukten kan det faktum att 

intervjuaren vet vem svarspersonen är påverka hur denna svarar vid intervjutillfället och 

därigenom även påverka resultatet av studien.  

 Vad gäller att få ett lärarperspektiv på betygsättningen och för att kunna svara på 

hur de förstår den konstruktivistiska kunskapssynen ville jag intervjua de tre lärare som 

undervisar de klasser i vilka jag genomförde enkätundersökningen (en av lärarna undervisar i 
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två klasser). Av tidsskäl, men också av ekonomiska och geografiska anledningar, ville jag 

genomföra intervjuerna via e-post. Esaiasson et al. argumenterar för fördelarna med 

personliga intervjuer och menar att det är det mest rimliga datainsamlingsalternativet om man 

har en mindre mängd informanter. Dessutom ger personliga intervjuer utrymme för 

följdfrågor och förtydliganden samt att intervjuobjektet har möjlighet att be mig förtydliga 

och förklara mina frågor, en möjlighet som ofta faller bort vid enkätundersökningar (ibid).  

Dessvärre gick det inte att genomföra de intervjuer som jag hade önskat att få 

genomföra med de tre klasslärarna vars elever deltar i min undersökning. En av dem svarade 

att han/hon inte hade tid, en annan blev sjukskriven och en annan svarade inte alls. Istället får 

jag förlita mig på den tillgängliga litteraturen för att försöka förstå hur lärare uppfattar den 

konstruktivistiska kunskapssynen. Selghed (2006) har genomfört en större undersökning med 

detta syfte och jag kommer att använda denna som utgångspunkt. Även Tsagalidis (2003) 

bidrar med värdefull information.  

 

5. Kunskapssynen i läroplan och kursplan 

Detta stycke ska ägnas åt hur den konstruktivistiska kunskapssynen skrivs fram i de 

styrdokument som är intressanta för denna undersöknings skull. Dels hur den kommer till 

uttryck i den läroplan som gymnasieskolan använder, Lpf94, och dels hur den skrivs fram i 

kursplanen för Engelska A. 

  

5.1. Kunskapssynen i Lpf94 

I Lpf94 skrivs det uttryckligen fram att undervisningen ska ske på en nivå som passar 

individen: 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skollagen 

föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var i 

landet den anordnas. (…) Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov 

och kunskapsnivå. (…) Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan 

fördomar (…)  (Skolverket, 2006:4). 

 

Ur denna formulering kan man tydligt dra slutsatsen att Skolverket menar att eleven har med 

sig en viss uppsättning kunskaper till skolan, som läraren måste beakta i 

undervisningssituationer. Vidare skrivs elevens intressen in som en faktor som ska vägas in i 

undervisningen. Därigenom individualiserar man undervisningen i hög utsträckning. Detta är 
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ett sätt att tänka runt kunskaper och kunskapsförmedling som i jämförelse med tidigare 

läroplaner är nytt i och med Lpf94.  

 Läroplanen föreskriver också att kunskap inte är något entydigt begrepp 

(Skolverket 2006). Den tar fasta på de fyra F:en som skrevs fram av Läroplanskommittén och 

betonar i likhet med denna att endera kunskapsformen inte får prioriteras. Vidare betonas i 

Lpf94 vikten av att eleverna ges möjlighet att se samband och att de ska ”få möjlighet att 

reflektera över sina erfarenheter” (Skolverket 2006:6). Att eleverna kan ha förvärvat 

kunskaper från andra håll än från skolan betonas också, i det att det skrivs fram att skolan 

ensam inte kan förmedla samtliga kunskaper som eleven kommer att ha behov av, utan att 

skolans väsentligaste uppdrag är att skapa ”de bästa samlade betingelserna för elevernas 

bildning, tänkande och kunskapsutveckling” (ibid).  I de riktlinjer som anger lärarens roll i 

utbildningen skriver Skolverket att läraren ska ”utgå från den enskilda elevens behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande, (…)”. (Skolverket 2006:11).  

 Med hänsyn till dessa formuleringar i kursplanen Lpf94 tycker jag mig med fog 

våga dra slutsatsen att den kunskapssyn som kommit att kallas den konstruktivistiska 

dominerar vad som skrivs fram. Vygotskijs resonemang om den sociokulturella miljöns 

betydelse för individens kunskapsutveckling skrivs alltså tydligt fram, då det är just denna 

miljö som starkast bidrar till att forma eleven utanför skolan.  

 Det kan dock inte sägas att Lpf94 menar att skolan ska utgå helt och hållet från 

individens behov, förutsättningar och bakgrund. Inte heller kan det sägas att läroplanen 

föreskriver att det inte finns någon som helst styrning av vilka kunskaper eleverna ska 

tillägna sig. Gång efter annan återkommer Skolverket i texten till hur viktig den 

demokratiska kompetensen är och hur pass viktigt det är att skolan trycker på den värdegrund 

som ligger till grund för hela skolsystemets verksamhet. Redan i den första meningen i Lpf94 

slås det med tydlighet fast att skolan är en demokratisk institution: ”Det offentliga 

skolväsendet vilar på demokratins grund” (Skolverket, 2006:3). Vidare skriver Skolverket att 

all verksamhet i skolan ska utformas i enlighet med grundläggande demokratiska värderingar 

och att det bland dem som verkar i skolan är varje enskild persons ansvar att se till att 

respekten för människans egenvärde och respekten för ”vår gemensamma miljö”(ibid) 

efterlevs. Det är även varje enskild individs ansvar att se till att skolan gestaltar och 

förmedlar människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta som skolväsendets 

kärnvärden. Förvärvandet och upprätthållandet av kunskaper om och i enlighet med dessa 

värden löper sedan som en röd tråd genom hela läroplanen. Även om det tycks som om en 
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klar majoritet av alla elever har med sig dessa värderingar redan när de kommer till skolan 

skulle det dock kunna vara så att enstaka elevers sociokulturella bakgrund gestaltar andra 

värden. Det är i det fallet inte rimligt att påstå att skolans uppgift är att se till att elevens 

kunskapstillägnande sker i enlighet med dennes redan existerande kunskaper och 

värderingar.  

Slutsatsen blir alltså att det är skolans uppgift att bejaka de kunskaper eleverna 

har förvärvat utanför skolmiljön. Men det är likafullt skolans uppgift att utrusta eleverna med 

vissa kärnvärden, på vilka hela skolväsendet, och i förlängningen hela samhället, vilar.  

  

5.2. Kunskapssynen i kursplanen för Engelska A 

Tyberg (2008) lyfter fram den kommunikativa kompetensen som det viktigaste med 

undervisningen i kursen Engelska A. Han framhåller att engelskundervisningen syftar till att 

förse elever med redskap som gör det möjligt för dem att kommunicera i en 

internationaliserad miljö, där såväl studier som arbetsliv kräver att man kan använda språk 

(inte enbart engelska) som ett kommunikationsverktyg och för en fördjupad kulturell 

förståelse. Skolverket (2009) skriver att  

 

Utbildningen i engelska syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga och 

sådana språkkunskaper som är nödvändiga för internationella kontakter, för en 

alltmer internationaliserad arbetsmarknad och för att kunna ta del av den snabba 

utveckling som sker genom informations- och kommunikationsteknik samt för 

framtida studier (Skolverket 2009). 

 

 Målen i kursplanen är uppspaltade så att det blir helt klart och tydligt att alla 

elever, oavsett nivå, ska kommunicera såväl skriftligt som muntligt och att inga enskilda 

moment kan hoppas över eller ställas åt sidan. Alltså ska en elev, oavsett vilket betyg denne 

får på en kurs, kunna uppfylla en rad kommunikativa kompetenser. I detta sammanhang kan 

man alltså lyfta fram några av målen och betygskriterierna för den kurs som är intressant för 

detta arbetes skull, nämligen Engelska A (Skolverket 2000). De visar klart på vad samtliga 

elever ska ha uppnått efter avslutad kurs: 

Mål att uppnå Kriterier för betyget Godkänt  

Eleven skall kunna efter förberedelse muntligt 

informera om eller beskriva ett ämnes- eller 

intresseområde och visa prov på anpassning av språket 

efter situationens krav. 

Eleven uttrycker sig muntligt med tydligt och klart 

uttal och anpassar i någon mån sitt talade språk både 

till informella och något mera formella sammanhang. 
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Eleven skall kunna läsa och tillgodogöra sig texter 

med varierat sakinnehåll, särskilt sådana texter som 

anknyter till studieinriktningen eller egna 

intresseområden. 

 

Eleven tillägnar sig huvudinnehållet i tydliga texter 

på sakprosa, facktexter och skönlitteratur samt 

tillgodogör sig detaljer vid en noggrannare läsning. 

Eleven skall vilja, våga och kunna utan förberedelse 

delta i samtal om bekanta ämnen och utbyta 

information, personliga åsikter och erfarenheter. 

 

Eleven utbyter i samtal information och åsikter och 

eleven lyckas med olika strategier lösa språkliga 

problem. 

Eleven skall kunna formulera sig i skrift för att 

informera, instruera, argumentera och uttrycka 

känslor och värderingar samt ha förmåga att bearbeta 

och förbättra den egna skriftliga produktionen 

Eleven skriver med klart och tydligt språk, såväl 

personligt hållna meddelanden, berättelser och 

reflexioner som sammanfattningar som har att göra 

med egna intressen och egen studieinriktning. 

Eleven skall kunna medvetet använda och utvärdera 

inlärningssätt som befrämjar inlärningen. 

Eleven tar ansvar för att planera, genomföra och 

utvärdera sitt arbete samt använder lämpliga 

hjälpmedel. 

 

Baserat på dessa fem uppnåendemål kan man alltså hålla med Tyberg om att det är den 

kommunikativa kompetensen och dess utveckling som ska vara centrum för 

engelskundervisningen. Man kan också se, som nämnts ovan, att samtliga elever har samma 

mål att nå upp till. Följaktligen är det alltså lärarens uppgift att ge eleverna möjlighet att göra 

detta. Då det uttryckligen skrivs fram att läraren ska ta i beaktande även sådana element som 

personliga åsikter och erfarenheter, känslor och värderingar samt egna intresseområden får 

man utgå ifrån att läraren ska utgå ifrån elevens förkunskaper, då det är svårt att undervisa 

elever om vilka erfarenheter och känslor de ska ha. Således känns det rimligt att dra 

slutsatsen att man som lärare utgår ifrån att eleven, baserat på förkunskap och redan 

förvärvad kunskap, i kombination med de element som nämnts, skapar en egen, högst 

personlig, kunskap. Skolverket (2009) är inne på samma linje när de skriver att: 

 

Eleverna stöter idag på många varianter av engelska utanför skolan. De möter 

engelska i skiftande sammanhang: i teve, i filmer, i musikens värld, via internet (sic!) 

och datorspel, i läsning av texter och vid kontakter med engelsktalande (ibid). 

 

Kursplanen tar alltså fasta på de engelskkunskaper som eleverna skaffar utanför skolan och 

menar att de måste vävas in i undervisningen, då man skriver att det i ämnet ingår att 
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”språkligt dra nytta av det rika och varierade utbud av engelska som ungdomar (…) möter 

utanför skolan” (Skolverket 2009).  

 Med allt detta taget i beaktande kan man slå fast att den konstruktivistiska 

kunskapssynen lyser igenom även i engelskämnet. En engelsklärare måste utgå ifrån de 

kunskaper eleven har med sig och han/hon måste förstå och acceptera att även den engelska 

som eleverna lär sig utanför skolans väggar ska vägs in i undervisningen och därmed också 

vara del i den kunskapsmängd som ligger till grund för betygssättningen. Det kan alltså 

tveklöst slås fast att det är elevernas kommunikativa kompetens som ska utvecklas. Vad som 

ingår i begreppet ”kommunikativ kompetens” kan (och bör) såklart diskuteras, men vi törs 

nog med fog påstå att elever utvecklar sin kommunikativa förmåga även utanför skolans 

väggar. Således ställs det återigen krav på lärarna att tillvarata även de kunskaper som eleven 

förvärvat i andra miljöer än i klassrummet.  

 Tyberg förklarar att vad engelskläraren egentligen ska betygsätta är solklart: 

elevernas förmåga att kommunicera i olika sammanhang (2008). Då kommunikation är 

ledordet i läroplanen och kursplanen bör lärarna se till att deras elever på ett adekvat sätt får 

tillgång till realistiska kommunikativa situationer som tränar kursplanens mål och som ger 

dem förutsättningar att bedöma vad eleverna har uppnått. Således är det inte betygskriterierna 

som ska avgöra hur undervisningen ser ut, utan strävansmålen samt de mål som eleverna ska 

ha uppnått efter avslutad kurs som ska utgöra undervisningens grund.  

 

5.3. Betygsättning inom ramen för Lpf94 och kursplanen för Engelska A  

Pedagogisk bedömning handlar inte bara om att ta fram mätinstrument som på ett pålitligt 

sätt förmår bedöma den efterfrågade kunskapen hos eleven. Bedömningar innehåller alltid 

antaganden kring människan som varelse och inte minst frågor kring vad kunskap är. I 

rapporten Grundskola för bildning – kommentarer till läroplan, kursplaner och 

betygskriterier (Skolverket 1996) slås det fast att ”… den viktigaste förutsättningen för att 

bedömningen ska bli rätt och rättvis (…)  är lärarnas erfarenhet och yrkeskunnande” (38). 

Sverige är nästintill unikt i världen i det hänseendet att vi inte använder formella slutprov 

som bevis på fullgjord skolgång (Kilpatrick & Johansson 1994). Med tanke på vilken central 

roll läraren intar som enväldig bedömare och betygsättare är det viktigt att lärare är väl 

införstådda med vad som ska bedömas och hur detta ska genomföras. Detta är således fokus 

för följande avsnitt. 
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5.3.1. Betygsättning som den skrivs fram i Lpf94 

I Lpf94 förklaras betygsättning som ett uttryck för ”i vad mån den enskilda eleven har 

uppnått de kunskapsmål som uttrycks i kursplanen för respektive kurs och som definieras i 

betygskriterier” (Skolverket 2006:15). Det skrivs även med tydlighet fram att läraren ska ge 

varje elev information om dennes utvecklingsbehov och framgångar i studierna, men även 

utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper och beakta även sådan kunskap som 

eleven tillägnat sig på andra sätt än genom undervisningen i skolan (Skolverket 2006). Med 

hänsyn taget till dessa skrivningar går det således inte att argumentera för att läraren i 

betygsättningen enbart ska utgå från den kunskap som behandlats i klassrummet. Med tanke 

på hur ofta och hur tydligt de kunskaper som förvärvats utanför klassrummet betonas i 

styrdokumenten måste varje lärare göra sitt allra yttersta för att se till att hänsyn verkligen tas 

till dessa. 

  

5.3.2. Betygsättning som den skrivs fram i kursplanen för Engelska A 

Som tidigare nämnts har dagens betygsystem sin utgångspunkt i Betygsberedningens 

betänkande Ett nytt betygssystem (SOU 1992:86). De så kallade fyra F:en som även de 

nämnts tidigare ligger till grund för hur lärare bör se på kunskap och kunskapsbildning. 

Kursplanen för engelska tar hänsyn till detta när den beskriver att  

Engelska bör inte delas upp i separata moment som lärs in i en given turordning. 

Både yngre och äldre elever berättar och beskriver, diskuterar och argumenterar, 

även om det sker på olika sätt, på olika språkliga nivåer och inom olika 

ämnesområden (Skolverket 2009).  

Kursplanen för Engelska A är i förhållandevis stor utsträckning anpassad efter det faktum att 

eleverna kommer till gymnasieskolan med blandade förkunskaper. Strävansmålen är förvisso 

desamma som för grundskolan, men istället blir det allt viktigare för läraren att forma kursen 

efter elevernas intressen och/eller programval. Kursen ska ju bland annat ge ”tillfälle till 

läsning för glädje, kunskaper och kulturkännedom” (Skolverket 2009), samtidigt som den ska 

”öka elevens tilltro till den egna språkliga förmågan i engelska” (ibid). Således ställs ökade 

krav på läraren, då det inte är rimligt att hela tiden anta att elever på till exempel 

elprogrammet har behov av samma typ av engelskkunskaper som elever på 

samhällsprogrammet. Att utgå ifrån elevens behov och dennes val av studieinriktning måste 
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alltså smitta av sig på undervisningen och de kunskaper som de har med sig och de som de 

förvärvar under kursens gång kommer med all sannolikhet att variera. Därför kan inte läraren 

ha samma förväntningar på dessa två klasser och inte heller ha en uppsättning av kunskaper 

som han/hon anser vara väsentliga och betygsgrundande. 

Detta tillsammans med vad Tyberg beskriver som engelskämnets kärna, 

nämligen den kommunikativa kompetensen (2008), ska följaktligen hela tiden beaktas och 

tränas genom de moment som ingår i undervisningen. Återigen kommer de fyra F:en in i 

utbildningen. Fakta kommer in som naturliga moment i realia och kulturstudier, men också 

vid grammatikgenomgångar. Förståelse finns med bland annat vad gäller elevens insikter 

kring grammatik och språkform, men också i realiamomenten. Färdigheter uppvisar eleverna 

då de producerar språk i talad eller skriven form och förtrogenheten visar de prov på när de 

arbetar mot ett alltmer säkert och varierat språkbruk. Tyberg menar att det således är omöjligt 

att dela upp de olika beståndsdelarna i engelskämnet i olika kategorier som ska följa på 

varandra och betygsättas enskilt, utan argumenterar istället för att det är slutprodukten av alla 

undervisningsmoment - glosträning, uttalsövningar, hörövningar, skrivningar och 

läsfärdighet – som ska utvärderas och betygsättas (2008). Det är till exempel den skrivna 

texten som ska betygsättas, inte hur många rätt eleven hade på glosproven. Likaså är det 

förmågan att samtala och kommunicera som ska betygsättas, inte hur väl eleven uttalar 

enskilda ord lösryckta ur sina sammanhang.  

Vad man som lärare alltså måste göra är alltså att sätta ord på vad som menas 

med det som kursplanen uttrycker som en allsidig kommunikativ kompetens. Först när man 

har gjort det kan man sätta betyg på elevernas kompetens. Tyberg menar att det enda sättet 

att testa den allsidiga kommunikativa kompetensen är genom att låta eleverna kontinuerligt få 

visa prov på den. I det sammanhanget menar han att det också blir klart att läraren inte kan 

betygsätta glosprov eller enskilda läxförhör, utan att det är den sammanlagda förmågan att 

kommunicera som ska bedömas och betygsättas (2008). Det är detta som är kärnan i den 

kunskapssyn som föreligger i den svenska skolan och följaktligen också den kunskapssyn 

som lärare måste följa i sitt arbete. Men att konsekvent låta den spinna som en röd tråd 

genom alla undervisningsmoment och därmed också utgöra grunden för bedömning och 

betygssättning tycks även vara en av lärarnas allra största utmaningar. 
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6. Resultat och analys 

Som jag skrev i metoddelen så är resultatet av min undersökning inte baserat på hur de 

klasslärare vars elever varit mina informanter har svarat, utan på vad framför allt Selgheds 

(2006) forskning kommit fram till.  

Vad de flesta lärare är överens om är att kunskap i Lpf94 ses i ett större sammanhang än 

tidigare. Kunskapsinnehållet som ska bedömas har vidgats och kunskaper som tillhör ämnet 

ska vägas in, oavsett var de förvärvats. Detta uppfattas ha en positiv inverkan på elevernas 

motivation, eftersom det enligt många lärare bidrar till att bryta skolans isolering genom att 

visa att ”skolkunskaper” och ”livskunskaper” hör ihop. En lärare uttrycker det så här: 

Det som skiljer dom nya betygen från dom gamla så att säja, det är ju just det, att 

ordning och uppförande, sådana saker inte ska vägas in i betygen, eftersom betygen 

är kunskapsrelaterade nu. Det finns ingenting som säjer, att vi får väga in något annat 

än kunskap och vi ska väga in kunskaper, som eleven har, var dom är har skaffat 

dom. Och just det var det ju mycket diskussion om i början, att vi skulle väga in 

kunskaper som eleven hade med sej från andra ställen. Men det tycker jag nog är en 

framgång, därför att nu kan elever som har en väldigt aktiv fritid använda dom 

grejerna dom lär sej på fritiden och då tror jag, att dom får en känsla av att det skolan 

handlar om, är det som händer dom i livet. Att vi kommer från litet det där, att skolan 

är en egen värld (Selghed 2006:112-113).  

En annan lärare är inne på den aspekt av den förändrade kunskapssynen som innebär att 

eleverna nu ska uppmanas att se sammanhang då han uttrycker att man nu ser kunskapen ”i lite 

större sjok, lite större begrepp” (Selghed 2006:112) och tar bland annat hanteringen av språket 

och elevens uttrycksförmåga som exempel. Han säger sig också förstå att ”nån helhetsbild och 

helhetsuppfattning av elevens prestation är det som dominerar nu” (Selghed 2006:112). En 

lärare uttrycker att de nationella provens utformning tvingar lärare att tänka i nya banor 

gällande kunskapssynen: ”man måste titta på fler saker, man kan inte bara ta proven och så titta 

på, vad man klarade då” (Selghed 2006:112).  

 En annan aspekt som lärarna lyfter fram i Selgheds undersökning är de olika sätt 

på vilka man bedömer förespråkade kunskapstyper. Bland annat uttrycks betänkligheter om att 

traditionella prov, som främst mäter faktakunskaper, kan komma att dominera 
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betygsunderlaget. Att konstruera prov eller skapa andra former av bedömningssituationer som 

möjliggör bedömning av den typ av kunskap som efterfrågas i Lpf94 anses av många lärare 

vara en viktig men svår uppgift. De kunskapsformer som betonas i kursplanernas mål anses 

kräva andra bedömningsformer än konventionella kunskapsprov. Vad som dock kan 

konstateras är att trots att lärarna säger att de tar till sig den nya kunskapssynen beskriver de 

likväl inte fullt ut vad som är kännetecknande för den (Selghed 2006).  

De lärare som Selghed har intervjuat verkar dock anse att det mål- och 

kriterierelaterade betygssystemet har klara fördelar framför de tidigare betygssystemen. En 

lärare menar att det är lättare som elev att veta vad som förväntas av en: ”det är det här och det 

här jag behöver göra, för att klara ett Godkänt och det här och det här behöver jag göra för att 

klara ett VG…” (Selghed 2006:114). Den andra aspekten som lyfts fram av lärare genomsyras 

av principerna för kriterierelaterade bedömningar. Förutom att mål och kriterier finns 

formulerade och är på förhand kända uttrycker dessa uttalanden att fördelningstänkandet inte 

längre gäller. Man anser att alla elever ska erhålla det betyg de gjort sig förtjänta av. 

Betygssystemets bedömningsprinciper tillgodoser bättre en rättvis betygssättning än det 

föregående normrelaterade betygssystemet: 

”… fördelarna är att det här är … ja rättvist på det sättet, att eleven bedömes i 

förhållande till sej själv, dom målen eleven ska uppnå, det spelar liksom ingen roll, 

hur dom andra eleverna i klassen är…” (Selghed 2006:115). 

Tsagalidis (2003) undersökning handlar om hur karaktärsämneslärare på Hotell- och 

Restaurangprogrammet ser på yrkeskunnande, men den kan ändå användas i mer generella 

termer. Hon kommer i sin undersökning fram till att lärare uppfattar att läroplanen och 

betygssystemet representerar tre olika sorters kunskap:  

1) Kontextuell kunskap, processkunskap: Dessa kunskapsaspekter bedömer lärarna som 

oerhört värdefulla för eleverna att tillägna sig i ämnet. 

2) Inter- och intrapersonell kunskap. Dessa kunskaper anses ingå som en naturlig del i 

det sammanlagda kunnandet. 

3) Kognitiva kunskaper, analytisk kunskap. Yrkeskunnandet innehåller också teoretiska 

kunskaper som är invävda såväl i planering och problemlösning som i genomförda 

handlingar.  
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Så när man nu vet hur lärare förstår den kunskapssyn som skrivs fram i styrdokumenten 

kommer osökt frågan om hur de kommunicerar betygskriteriernas innehåll och den 

konstruktivistiska kunskapssynen till eleverna. Återigen dyker problemet med mina tilltänkta 

informanter upp och det finns inte särskilt mycket forskning på kommunikationen mellan 

lärare och elever i just det här avseendet. Selgheds (2006) intervjuer med lärare ger dock 

vissa indikationer på hur betygskriterierna kommuniceras. En lärare som deltar i 

undersökningen säger att han betonar att kunskaper 

… är inte, att läsa läxan. Kunskaper är inte att va aktiv på lektionen, det är inte dom 

kriterierna, jag bedömer, när jag sätter betyg. Utan jag försöker mäta deras 

kunskaper. Alltså, hur pass duktig är du på att skriva fritt? Hur pass duktig är du på 

att tala till olika sorters publik och så vidare, alltså alla dom bitarna? Arbetsinsatsen 

ska inte värderas in i betyget (160).  

Här har vi alltså en lärare som tydligt säger att det är kunskaperna som avgör vilket betyg en 

elev får, inte flit eller arbetsinsats. En kvinnlig lärare är inne på samma spår när hon säger att 

det inte längre går att avgöra ett betyg enbart på grundval av resultatet på enskilda skriftliga 

prov utan att ett flertal olika sätt att testa de faktiska kunskaperna måste finnas med. En annan 

kvinnlig lärare argumenterar likaledes för att det är kunskaperna och inget annat som ska spela 

in. Dock uttrycker bara ett fåtal lärare att de verkligen tar sig till att förklara detta för eleverna. 

En stor del av lärarna säger också att det i betygssättningssituationer är svårt att bortse från 

sådana faktorer som elevens flit, ordning och personlighet. En lärare medger att hon medvetet 

väger in flit i betyget då hon anser att det måste premieras, ”för hur ska du annars få eleverna 

till att kämpa.” (Selghed 2006:163).  

 Rörande de sätt på vilka lärare kommunicerar betygskriteriernas innebörd och 

innehåll är det svårt att utifrån tillgänglig forskning få en bild som gör att man vågar dra några 

slutsatser. 

Nästa fråga att söka svar på är vad eleverna uppfattar att deras betyg består av. 

Det överlägset mest intressanta svaret jag fick när jag frågade eleverna om detta är att av de 84 

elever som deltagit i undersökningen
1
 svarar samtliga att grammatisk kunskap finns med i 

betygskriterierna för Engelska A som ett separat moment, vilket inte alls stämmer. Likaså 

ordkunskap är ett moment som inte finns med, men som en stor andel av eleverna, 54 %, 

uppger att de tror finns med.  

                                                 
1
 För en fullständig sammanställning av resultaten från min undersökning, se bilaga 1. 



 22 

En annan aspekt av min undersökning i elevgrupperna som bör lyftas fram är 

det faktum att endast 50 % av dem anser sig ha fått betygskriterierna förklarade för sig och 

att bara 10 % av elevgruppen menar att de förklarats vid mer än ett tillfälle. Man måste dock 

sätta ett frågetecken för resultatets utfall, åtminstone med hänsyn till att 36 % inte minns 

huruvida de fått betygskriterierna förklarade för sig. Detta kan såklart också ha att göra med 

det sätt på vilket lärarna väljer att prata kring betygskriterierna. 14 % av eleverna uppger att 

de inte alls fått betygskriterierna förklarade för sig.   

Inte heller regelbunden uppföljning av hur eleverna utvecklas och hur deras 

kunskap förbättras verkar ligga särskilt högt på lärarnas prioriteringslista. Endast 38 % av 

eleverna säger sig ha haft regelbundna samtal med sin lärare om sin kunskapsutveckling 

under kursens gång. Då ska vi ta i beaktande att undersökningen genomfördes i mars och att 

kursen startade i augusti, vilket torde ha gett lärarna möjlighet att sitta ner med eleverna vid 

mer än ett tillfälle. Trots att så många elever inte anser sig ha fått någon regelbunden 

uppföljning av sin lärare uppger ändå 79 % av dem att de har bra koll på hur de ligger till i 

förhållande till kunskapsmålen och 48 % anser inte att läraren behöver bli bättre på att 

förklara vad som förväntas av dem i kursen.  

 Vad det är för aspekter som eleverna tror finns med i betygskriterierna är 

intressant. Som jag nämnde tror samtliga elever som deltagit i undersökningen att 

grammatisk kunskap står utskrivet som enskilt moment. Nästintill hälften av dem (48 %) 

säger sig tro att närvaro omnämns i betygskriterierna och 39 % menar att ”att man kämpar 

och gör sitt bästa” finns med. Endast 39 % tror att läsning av skönlitteratur skrivs fram, 

medan en majoritet av eleverna i undersökningen uppger att kunskap om engelsktalande 

länder (51 %) och anpassning av språket efter mottagaren (70 %) omnämns.  Även resultatet 

på nationella provet verkar vara något som eleverna tror är viktigt, då 64 % av dem tror att 

detta omnämns i betygskriterierna.   

7. Diskussion 

För att kunna sätta betygssättningen i rätt perspektiv måste vi förstå hur lärare förstår 

betygssystemet. Det centrala i betygsunderlaget ska vara de kunskaper som eleven besitter 

och som läraren har kännedom om. Enligt Selghed (2006) menar de flesta lärarna att de är 

noga med att i betygssättningen skilja mellan elevernas kunskaper och andra aspekter, såsom 

personlighet eller beteende. Det som uppges ingå i betygsunderlaget är det resultat eleven har 
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uppnått i form av visade kunskaper och färdigheter, åtskilt från på vilket sätt de förvärvats. 

Tsagalidis (2005) pekar dock på en undersökning i vilken eleverna i mycket starka ordalag 

beskriver att lärarna bedömer deras beteende och uppförande. Det lärarna inte tar upp på ett 

lika tydligt sätt som eleverna gör är provens inverkan på betyget. När lärarna talar om prov 

anger de att ett bra resultat på prov är viktigt och att de har både teoretiska och praktiska 

prov, men beroende på det enskilda provets karaktär kan inget bestämt sägas om hur viktigt 

provresultatet är vid betygssättningen (ibid). Allard et al (1994) menar att när nu målen 

föreskriver att eleverna ska förstå sammanhang, reflektera, tillämpa, forma hypoteser och 

pröva dessa och så vidare, samtidigt som undervisningen inriktas mot ytkunskaper och 

måluppfyllelsen prövas och utvärderas med poängsamlarprov (vilka inte kan vara annat än 

ytinriktade), kan resultaten av dessa kontroller inte redovisas på annat sätt än genom 

fördelningar. Hur graderingen ser ut och benämns spelar mindre roll. Sådana resultat säger 

inget om vad eleverna faktiskt kan. De anger bara att vissa är bättre och andra är sämre, men 

inte i vilka avseenden annat än i förhållande till ett visst poängintervall.  

P Andersson (2000) talar om att det i skolans värld finns något som han kallar 

för en ”den dolda läroplanen” (45). Med detta begrepp avser han alla de undervisnings- och 

bedömningsmoment som inte är en del av kursplanerna eller betygskriterierna, men som 

likväl förekommer. Ett rimligt antagande vore att ta det faktum att lärare betygsätter 

grammatisk kunskap som ett enskilt moment som ett exempel på hur den dolda läroplanen 

fungerar. Pettersson (2005) betonar att det i en bedömningssituation bara är ett stickprov av 

det samlande kunnandet som kan förekomma och som är relevant. Hon menar att det inte går 

att bedöma allt vad en person kan, eftersom den som ska bedöma i det fallet måste följa den 

som ska bedömas under en lång tid; en tid under vilken den som ska bedömas även 

kontinuerligt bygger ut sitt kunskapsförråd. Men att göra ett stickprov som ska bedömas 

innebär att någon/några ska avgöra vad som ska bedömas och detta urval ska också vara 

jämförbart. Pettersson betonar vikten av att komma ihåg att bedömningar alltid är begränsade 

till innehåll och form. Man bedömer alltid ”på grundval av ett begränsat antal uppgifter och 

ett avgränsat innehåll” (2005:32). 

Urval av innehåll för bedömning är viktigt också för att det ger en signal om 

vad som är viktigt att kunna. Likaså kan de moment som läraren betonar i sin undervisning 

lätt tolkas av eleverna som att dessa moment också är de som kommer att betygsättas. Om en 

lärare hela tiden påpekar grammatiska fel och/eller har mycket grammatikundervisning 
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riskerar eleverna att få intrycket av att detta också skrivs fram som en viktig beståndsdel i 

betygskriterierna. P Anderssons undersökning visar att många elever väljer att fokusera sin 

energi på de kunskapsområden som de tror är viktiga för att de ska få ett visst betyg (2000). 

Således är det av yttersta vikt att läraren förmår att särskilja undervisningsinnehållet från 

betygets beståndsdelar. Pettersson är inne på samma spår: 

Om språkkunskaper endast bedöms med grammatikprov och glosprov så ger det en 

signal att grammatik och ord lösryckta från varandra är viktig kunskap, samtidigt 

som en annan signal ges – att den funktionella kunskapen och kommunikativa 

kompetensen inte tillmäts lika stort värde vid bedömningen. De som kan göra sig 

förstådda på ett språk kommer då inte till sin rätt i glos- och grammatikprov, jämfört 

med en bedömning som fokuserar den kommunikativa förmågan (2005:32-33). 

Om vi återgår till resonemanget kring de fyra F:en så skulle man kunna argumentera för att 

grammatisk kunskap faller under faktaområdet. Och naturligtvis är det så att det är omöjligt att 

kommunicera begripligt på ett språk om man inte har åtminstone en grundläggande förståelse 

för dess grammatiska struktur. Men att ha rena grammatikprov och att sänka en elevs betyg 

enbart på grundval av enstaka grammatikfel är alltså inte förenligt med betygskriterierna. 

Regeringen skriver i Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning – Kvalitet och 

likvärdighet (1997) att 

Den kunskapssyn som läroplanerna anger och som uttrycks på olika sätt i 

kursplanerna och betygskriterierna ger helt nya förutsättningar för utvärdering av 

kunskaper. Provuppgifterna kan inte längre vara ’enkla’ mått av traditionellt slag. De 

måste också analysera vad de som fått en viss utbildning kan göra snarare än att 

redovisa minneskunskaper. De bör ha en inriktning mot problemlösningar, 

tillämpningar och kombinationer av kunskapsområden (104). 

Om vi tillämpar detta synsätt på vad vi egentligen ska bedöma så kan man säga att 

grammatiska kunskaper är ett redskap för att uppnå något annat. I skolans värld är det alltid 

slutprodukten som ska bedömas, inte redskapen som eleven använder för att komma dit. Det är 

tvärtom så att vi som lärare ska arbeta för att eleverna själva finner och utvecklar de redskap de 

behöver för att skaffa sig ett bra kunskapsinnehåll. Ett av uppnåendemålen i Engelska A är att 

eleven ska ”kunna medvetet använda och utvärdera inlärningssätt som befrämjar inlärningen” 

(Skolverket 2000) och ett av betygskriterierna är att ”eleven tar ansvar för att planera, 

genomföra och utvärdera sitt arbete samt använder lämpliga hjälpmedel” (ibid).  
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 De elever som har deltagit i min undersökning har även i alarmerande hög 

utsträckning – nästan 55 % - gett uttryck för att resultat på glosprov är viktigt för slutbetygets 

skull. Precis som när det gäller grammatik går det ju att ifrågasätta hur man ska kunna 

kommunicera allsidigt om man inte har ett någorlunda välutvecklat ordförråd. Icke desto 

mindre får vi som lärare inte väga in glosprov totalt lösryckta ur alla former av sammanhang i 

bedömningen av elevernas slutprodukter.  

För att återknyta till de tankar som Allard et al (1994) presenterade så är den 

typen av prov och den åtföljande resultatredovisningen, oavsett dess syfte, oförenliga med en 

demokratisk skola. Tanken på den dolda läroplanen blir återigen aktuell. Dolda spelregler och 

outtalade krav blir en sorts maktinstrument. De underordnade och de som är beroende av 

systemet har ingen insyn, kan inte överklaga. Upplevda orättvisor skylls på systemet; ett 

system som inte går att påverka eller förändra. Vissa grupper drabbas hårdare än andra. Vissa 

slås ut och misslyckandena betraktas som individproblem. All försäkran om motsatsen är bara 

munväder. Det ändrar inte systemets styrande kraft.  

Pettersson (2005) anser att ett användbart tillvägagångssätt i 

bedömningsprocessen är att sätta fokus på hur man bäst får information om elevers kunnande 

och särskilt lägga vikt vid det som kan gå fel. Hon menar därför att det är viktigt att fokusera 

på i vilken utsträckning en bedömning verkligen avslöjar en elevs kunnande inom ett område. 

Vidare betonar hon att bedömningsprocessen innehåller flera steg oavsett om det är en formativ 

eller summativ bedömning som avses. Innehåll och form för bedömningen måste väljas, 

elevens arbete med uppgiften/problemet måste observeras, beskrivas, analyseras och tolkas och 

därefter helst dokumenteras. Vid betygsättning eller vid bedömning huruvida en elev har nått 

målen att uppnå eller inte måste sedan en jämförelse mellan elevens visade kunnande och mål 

och kriterier göras.  

Som jag har skrivit tidigare i detta arbete så är den kunskapssyn som ligger till 

grund för våra styrdokument inspirerad av konstruktivismens tankar om att varje individ 

konstruerar en egen kunskap baserad på dennes individuella förutsättningar, behov och 

erfarenheter. Även om strävansmålen talar om att eleverna ska utveckla olika färdigheter är det 

ändå samma kunskaper som ska mätas och betygsättas i slutändan. I den konstruktivistiska 

kunskapssynen ingår att se på kunskapsutvecklingen som en process. Nerplockat till en 

lärarverklighet innebär detta att läraren ska förse varje enskild elev med rätt förutsättningar för 

att kunna utvecklas därifrån han eller hon står när en viss kurs påbörjas. Således 
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individanpassas undervisningsmomenten också i hög utsträckning. Jag frågade mina 

informanter om i vilken utsträckning de anser att deras respektive lärare kontinuerligt för 

samtal med dem om deras kunskapsutveckling. 62 % av dem svarade att deras lärare inte har 

fört ett sådant samtal med dem mer än vid maximalt ett tillfälle. Eleverna tillfrågades i mars 

månad och kursen startade i augusti, vilket innebär att kursen pågått i sex månader när eleverna 

tillfrågades. Det är naturligtvis svårt att kunna bedöma en kunskapsprocess eller att inrikta 

lärandet på de områden som eleverna behöver förstärka om man aldrig samtalar med dem om 

det.  

Med största sannolikhet skulle utfallet av min undersökning ha blivit annorlunda 

om jag hade lyckats i min föresats att intervjua just de lärare som undervisar mina informanter. 

Det är självfallet en faktor som måste tas i beaktande då man utvärderar resultaten från min 

undersökning. Likaså är det hart när omöjligt för mig, liksom det är utanför undersökningens 

syfte, att spekulera i vad ett sådant utfall eventuellt hade blivit. Således måste mina resultat 

tolkas med försiktighet. Selgheds undersökning är betydligt mer omfattande än min. Därför är 

det kanske rimligare att använda hans undersökning, snarare än den här, om man vill försöka 

analysera lärarnas tankegångar runt betygsprocessen i mer generella termer. Det har 

oundvikligen blivit så att jag har sett mig nödsakad att använda Selghed på detta vis för att 

kunna använda mig av den i mitt arbete. Just med tanke på att Selghed och jag har helt olika 

informanter som finns i olika sammanhang och det faktum att jag analyserar mina 

undersökningssvar i ljuset av Selgheds dito var det inte självklart att överhuvudtaget 

genomföra min undersökning. Jag valde dock att göra detta i alla fall och tror ändå att det finns 

vissa slutsatser man kan dra vid en jämförelse av mina och Selgheds informanters svar. 

 Som vi ser så fortsätter alltså bedömning och betygssättning att vålla den svenska 

lärarkåren stora problem. Man kan ju tycka att de efter sexton års användande av de nu 

gällande läro- och kursplanerna borde ha bättre förståelse för den pedagogiska tanken bakom 

dem. Vad det beror på att de inte har det går såklart att diskutera och skulle vara intressant att 

göra i en annan studie. Det förefaller också som om vissa lärare har en välutvecklad förståelse 

för hur styrdokumenten är uppbyggda, men att de likväl hemfaller åt egenkonstruerade 

betygskriterier och väger in ”fel” saker i bedömningen av elevers arbeten. Från Selghed (2006) 

kan vi också fastslå att, så sorgligt det är, elevers personlighet och emellanåt till och med deras 

fysiska attribut vägs in i bedömningen.  
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8. Framtida forskning 

Skolan är en arena som alla medborgare kommer i kontakt med i livet och därmed kommer 

också åsikterna om skolans beskaffenhet, dess uppdrag och dess framgång ständigt att 

ifrågasättas och diskuteras. Skolfrågan nämns som ett av huvudämnena i nästan varenda 

valrörelse. I spåren av denna ständigt pågående diskussion kommer såklart också behovet av 

att akademiskt bemöta och kartlägga skolans betingelser. Hösten 2011 kommer en ”ny” 

gymnasieskola att se dagens ljus. Den innehåller bland mycket annat ett nytt betygssystem med 

tillhörande nya betygskriterier och nya kursplaner. Därigenom öppnas också ett helt nytt 

forskningsfält för skolforskarna.  

 Detta arbete har visat att elever ofta inte har en riktig uppfattning om den 

kunskapssyn som skrivs fram i styrdokumenten, även om lärarna i förhållandevis hög 

utsträckning förstår den. Mer forskning behövs således på det steg som ligger där emellan, det 

vill säga hur kommunikationen mellan lärare och elever gällande kunskapssyn och 

betygskriterier.  
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Bilaga 1: Svaren från den undersökning jag genomfört. 

 
1) Har du under kursens gång fått betygskriterierna för Engelska A förklarade för dig? 

Ja, precis i början  33 39 % 

Ja, flera gånger om  9 11 % 

Nej, inte än   12 14 % 

Minns inte   30 36 % 

 

2) Vilka av följande moment tror du finns utskrivna i betygskriterierna? 

Närvaro   40 48 % 

Grammatisk korrekthet  84 100 % 

Läsning av skönlitteratur  33 39 % 

Att man kämpar och gör sitt bästa 33 39 % 

Att man har bra resultat på glosprov 45 54 % 

Att man kan anpassa språket efter  

mottagaren   59 70 % 

Att man har bra resultat på nationella 

provet   54 64 % 

Kunskap om olika länder där man  

pratar engelska  43 51 % 

 

3) Har du haft regelbundna (mer än en gång) samtal med din lärare angående din 

utveckling och dina resultat under kursens gång? 

Ja   32 38 % 

Nej   52 62 % 

 

4) Känner du att du har koll på din egen utveckling och dina resultat i kursen? 

Ja   66 79 % 

Nej   18   21 % 

 

5) Upplever du att lärarna behöver bli bättre på att förklara vad som förväntas av dig 

som elev i kursen? 

Ja   44 52 % 

Nej   40 48 % 

 

 

 


