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Förord   

Hösten 2013 inledde vi vår sista termin på lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet 

och vi påbörjade då arbetet med vårt examensarbete. Att skriva examensarbete har varit både 

en rolig och lärorik process men det har inte alltid varit en dans på rosor. Nu när vi färdigställt 

uppsatsen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete som skett utan större missöden. Vi vill 

också rikta ett stort tack till de lärare som ställde upp i vår studie och besvarade våra intervju-

frågor, utan er hade vi inte kunnat genomföra detta arbete. Vi vill också tacka vår handledare 

Marie Nordlund samt de studenter som deltagit i våra grupphandledningsmöten för många 

värdefulla råd som hjälpt oss att föra arbetet framåt. Även några klasskamrater som gett oss 

tips och stöttning längs arbetets gång ska ha ett tack. Sist men absolut inte minst vill vi tacka 

våra familjer som stöttat oss genom hela vår utbildning med detta examensarbete som 

markerar slutet på våra studier.   
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Johanna Karlsson och Conny Lidström  

  



 
 

Abstrakt 

Denna studies syfte är att belysa hur ett urval av engelsklärare uppfattat hur undervisningen 

samt deras elever påverkats av införandet av betyg i årskurs 6. För att besvara detta användes 

kvalitativa intervjuer med fem lärare som satte betyg i engelska läsåret 2012/2013. Resultatet 

visar att införandet av betyg påverkat undervisningen så tillvida att de muntliga inslagen ökat 

eftersom förmågorna som ska bedömas kräver att eleverna ges förutsättningar att visa dessa. 

Resultatet visar även att införandet av betyg har ökat elevernas motivation till skolarbetet. De 

elever som riskerar ett lågt eller ett underkänt betyg uppvisar dock inte ökad motivation utan 

snarare sänkt. Även den höga arbetsbelastningen för lärarna under läsåret 2012/2013 fram-

kom. Det är bitvis stora skillnader i hur betygen och betygsstegen tolkas och sätts av lärarna i 

studien, vilket det inte ska vara eftersom skolan ska vara likvärdig. De slutsatser som kan dras 

är att betygen påverkat lärarnas undervisning i både positiv och negativ riktning. Det mest 

oroväckande är de stora skillnaderna i hur betygen har satts eftersom samma visade kunskap 

ska ge samma betyg oavsett vem som sätter dem. Orsak till detta är brister i hur lärarna blev 

förberedda och betygen implementerades. En positiv konsekvens av betyg i årskurs 6 är att 

det muntliga fått större plats i undervisningen och med tiden bör skillnader i hur betyg sätts 

minska. 

Nyckelord: betyg, engelskundervisning, kunskapskrav, årskurs 6 
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1. Inledning 
 

Det är som en process, ju mer terminen närmar sig slutet klarnar vilket betyg jag ska 

sätta på vissa elever. Betyget ska inte komma som en överraskning utan det ska 

bekräfta det som eleverna/föräldrarna redan vet. (Lärare B) 

När man vet att man ska sätta betyg så finns det ju där i bakhuvudet naturligtvis och 

när man planerar undervisningen så har man kriterierna aktuella, vad är de viktiga 

sakerna för ämnet? Naturligtvis tala, läsa, skriva och lyssna. (Lärare D) 

Så fort jag gjort en pedagogisk planering går jag igenom den med dem och så får de 

den i sin pärm. I den står syfte, centralt innehåll, elevernas mål alltså konkreta mål 

och hur bedömningen sker och vilka är kunskapskraven. Och så gör jag med sexor för 

de ska veta vad jag sätter betyg på. (Lärare B) 

 

De ovanstående citaten belyser ett antal lärares tankar kring att sätta betyg i årskurs 6, läsåret 

2012/2013. Tankarna tillhör de lärare som deltagit i vår studie som syftar till att ta del av hur 

införandet av betyg påverkat undervisningen i ämnet engelska. En känsla som vi har är att en 

traditionell lärardominerad katederundervisning inte är optimal för att betygsätta enligt 

gällande kunskapskrav, vilket vi tycker är intressant att beforska. Definitionen av lärardomi-

nerad undervisning lånar vi av Tornberg (2009). Hon menar att ”i lärardominerad under-

visning är det oftast läraren som initierar, organiserar, instruerar, förmedlar, förklarar, 

berättar, påstår, frågar, tillrättavisar, uppmanar, avbryter och kontrollerar medan elevens 

huvudsakliga roll är att svara på frågor” (s. 183). Stor del av undervisningen bör ske på mål-

språket, men som Tornberg nämner är det ändå läraren som har kontroll över undervisningen. 

Vår erfarenhet utifrån de verksamhetsförlagda utbildningarna (VFU) som ingått i vår utbild-

ning är emellertid att svenskan och inte engelskan dominerar och att det muntliga i mångt och 

mycket fått ge vika för det skriftliga. Med en sådan typ av undervisning ställer vi oss frågande 

till hur en rättvis och välgrundad bedömning av elevernas olika förmågor ska kunna ske.  

Med Tornbergs synpunkter i åtanke har kursen i engelska på 30 högskolepoäng förberett oss 

relativt väl för att variera och anpassa vår framtida undervisning mot målen. I Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr11 (Skolverket, 2011b) står det i det 

centrala innehållet vad undervisningen i engelska ska fokusera på. De tre underrubrikerna 

delar in innehållet i: kommunikation, lyssna och läsa samt tala, skriva och samtala. Vid en 

varierad och anpassad undervisning bör eleverna få möjlighet att visa sina förmågor inom 

dessa områden. I läraryrket ingår även bedömning av dessa förmågor, en arbetsuppgift som 

åligger varje lärare. För att kunna bedöma eleverna rättvist och korrekt enligt de nationella 

styrdokumenten, behöver läraren kunna förstå och tolka hur elevernas kunskaper korrelerar 

mot styrdokumenten. Beträffande lärare upp till årskurs 6 har denna bedömning uttryckts i 

skriftliga omdömen de senaste åren. Från och med läsåret 2012/2013 ska även denna 

bedömning ges uttryckt i form av ett betyg. En ambition vi har med denna uppsats är att se 

hur denna reform påverkat elever, lärare och undervisning. För att få svar på detta har vi riktat 

denna studie mot de enda personer som verkligen kan besvara detta, nämligen de lärare i 
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engelska som under läsåret 2012/2013 satte betyg på sina elever i årskurs 6. Detta är ett 

viktigt område att beforska eftersom betyg kan såväl hjälpa som stjälpa vissa elever.   

Förtydligat handlar denna uppsats om hur pionjärerna, som de första betygsättande lärarna 

faktiskt var, upplever att betygen påverkat deras undervisning och hur de upplever att 

eleverna påverkades av att bli betygsatta. Genom att belysa denna nya aspekt av läraryrket 

hoppas vi fylla en ännu outforskad del av den pedagogiska vetenskapen. Om betyg redan i 

årskurs 6 är något som kommer att hjälpa till att vända den svenska skolans försämrade 

resultat i internationella mätningar kommer inte denna studie att ge svar på. Men studien 

belyser en utvald grupp lärares upplevelser kring betyg och bedömning. 

Inför examensarbetets början var vår ambition att genomföra alla moment tillsammans. Det 

har vi också gjort förutom vid tre av intervjuerna då en av oss genomförde intervjuerna och 

den andra transkriberade efteråt. Anledningen till detta var logistiska skäl eftersom intervju-

tillfällena blev utspridda över såväl tid som rum.   
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2. Syfte och frågeställningar 
Alla reformer som genomförs i skolan påverkar elever, lärare och undervisning på ett eller 

annat sätt. Denna uppsats syfte är att belysa hur ett urval av engelsklärare uppfattat hur 

undervisningen samt deras elever påverkats av införandet av betyg från årskurs 6. Mer 

konkret kommer följande frågeställningar att beaktas:  

 Hur har införandet av betyg kommit att påverka lärarnas undervisning? 

 Hur upplever lärarna att införandet av betyg påverkar/påverkat eleverna?  

 Hur uppfattade lärarna betygskriterierna i engelska, var målen mätbara? 

 Vilka informationshämtande metoder användes för att kunna bedöma och betygsätta 

eleverna? 
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3. Metod 
I detta avsnitt presenterar vi hur vi genomfört denna studie, vilken metod vi använt för att 

samla information, hur urvalet gjorts samt hur vi gått tillväga för att försäkra oss om studiens 

tillförlitlighet. 

 

3.1. Kvalitativ forskningsintervju 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärare uppfattat hur undervisningen påverkats av 

införandet av betyg. Vi valde därför kvalitativ forskningsintervju eftersom ”syftet med en 

kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, 

t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen” (Patel & Davidson, 

2003, s. 78). Denna definition delas av Kvale och Brinkman som menar att ”den kvalitativa 

forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, utveckla 

mening ur deras erfarenheter” (2009, s. 17). 

Till skillnad från en kvantitativ undersökning tillåter den kvalitativa forskningsintervjun 

informanterna att utveckla sitt resonemang med egna ord. Patel och Davidson skriver att 

”kvalitativa forskningsintervjuer har så gott som alltid en låg grad av standardisering, dvs. 

frågorna som intervjuaren ställer ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord” 

(2003, s. 78). De menar också att intervjuaren kan välja grad av strukturering allt ifrån att 

ställa frågorna i en bestämd ordning till att inte ens ha formulerat frågorna i förväg. Fördelen 

med att spela in intervjuer är som Patel och Davidson (2003) nämner, att intervjupersonernas 

svar registreras exakt. Det är dock viktigt att man har intervjupersonernas tillstånd att spela in 

samtalet. Nackdelar som nämns är att transkriberingen tar tid samt att bandspelaren kan 

påverka informanternas svar då Patel och Davidson menar att samtalen blir mer spontana när 

bandspelaren stängs av.  

En anledning till att vi valde denna undersökningsmetod var för att ”skaffa en annan och 

djupare kunskap än den fragmentiserade kunskap som ofta erhålls när vi använder kvan-

titativa metoder” (Patel & Davidson, 2003, s. 118). Då studien syftar till att belysa ett antal 

lärares erfarenheter/tankar kring ett specifikt ämne, som i detta fall är betyg och bedömning i 

årskurs 6, är den kvalitativa forskningsintervjun optimal att använda. 

 

3.2. Urval och avgränsningar 

De informanter som kan besvara våra forskningsfrågor är de lärare som läsåret 2012/2013 

undervisade och satte betyg i ämnet engelska. Eftersom vi har riktat denna studie mot dessa 

specifika lärare är det en form av selektivt urval. Svenning (2003) menar att i kvalitativa 

intervjuer är syftet exemplifierande till skillnad mot de kvantitativa undersökningar som ofta 

söker efter generaliserbarhet. Han menar också att vid en kvalitativ undersökning handlar 

alltid urvalet av studieobjekt om ett selektivt urval.  

Studien som vi genomfört kan användas kring alla ämnen som betygsattes i årskurs 6 

föregående läsår. Vi valde engelska eftersom vi under våra VFU-perioder upplevt att engelsk-

undervisningen fokuserat alltför lite på den kommunikativa aspekten och därigenom medfört 
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svårigheter vid bedömning utifrån de nya kunskapskraven i Lgr11. Fokus i undervisningen 

har legat på körövningar, glosor, ifyllnadsuppgifter samt att läsa och översätta färdiga texter. 

Vi valde också att begränsa oss till ett ämne för att få fördjupade svar kring betyg och 

bedömning i ämnet engelska där informanternas svar berörde samma innehåll för att därmed 

ge bättre underlag till studien. Antalet informanter är begränsat eftersom varje intervju kräver 

mycket med tid för att en fördjupad analys och bearbetning av svaren. Då tiden är begränsad 

vid en studie av denna karaktär skulle ett större antal informanter försämra arbetet eftersom 

analysen riskerar att bli för ytlig. Om analysen skulle bli alltför ytlig undergrävs hela syftet 

med en djupintervju påpekar Stukát (2011). 

 

3.3. Etiska överväganden 

En viktig aspekt kring forskning är att ta hänsyn till etiska regler och principer. 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att vissa forskningsetiska principer måste tas hänsyn till, vid 

till exempel intervjuer. För att skydda individen vid forskning delas individskyddskravet upp i 

fyra allmänna huvudkrav. De fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfiden-

tialitetskravet och nyttjandekravet. Alla regler ska tas i beaktande, men beroende på forsknin-

gens inriktning bör tyngdpunkten läggas på de mest aktuella kraven. Ett av dessa krav är att 

de som väljer att delta i en studie ska upplysas om att de har rätt att avbryta sin medverkan 

samt vad som förväntas av dem som informanter. Ett annat krav är att informanterna ska 

kunna styra över vilka villkor som gäller för deltagande och att de själva ska kunna välja hur 

länge de vill delta. Om de väljer att avbryta får detta inte på något sätt medföra negativa 

konsekvenser för dem. Ifall de svar som informanterna ger kan upplevas som etiskt känsliga 

är det viktigt att utomstående inte har möjlighet att komma åt uppgifter som kan identifiera 

informanterna eller personer som deras svar berör. För att undvika att utomstående får tillgång 

till dessa uppgifter ska de lagras på ett sådant sätt att detta inte är möjligt. Detta gäller givetvis 

även för hur anteckningar och rapportering sköts och presenteras (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

3.4. Studiens tillförlitlighet  

För att försäkra sig om att en studie är tillförlitlig måste den klara vissa kriterier kring validitet 

och reliabilitet. Validitet kan kortfattat beskrivas som att det som mäts är vad som avsågs att 

mätas. Eller som Patel och Davidson skriver: ”att veta vad vi undersöker handlar om överens-

stämmelsen mellan vad vi säger att vi ska undersöka och vad vi faktiskt undersöker” (2003, s. 

99). Det instrument som vi använde i vår studie var intervjufrågor (se bilaga). Dessa 

intervjufrågor utgick från våra forskningsfrågor, som avsåg att besvara vårt syfte. För att 

intervjufrågor ska ha god validitet är det rekommenderat att en person med god insyn i ämnet 

granskar frågorna. Särskild hänsyn ska tas till att fråga enbart efter det som efterfrågas samt 

att informanter förstår både varför det efterfrågas och själva frågan i sig (Kylén, 2004). 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig en mätning är. Oavsett vem som utför mätningen ska 

resultatet även vid upprepade mätningar vara detsamma. Kylén (2004) menar att ifall 

reliabiliteten på detta sätt är uppnådd har undersökningens stabilitet prövats. Åsikter, 

upplevelser och beskrivning av känslor kan variera men uppnår ändå en form av stabilitet ifall 
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de pekar åt samma håll. Vid intervjuer kan två observatörer närvara för att på så sätt öka 

reliabiliteten i undersökningen, denna form av reliabilitet kallas interbedömarreliabilitet. 

Tillsammans med standardiserade och lågt strukturerade intervjufrågor blir reliabiliteten i en 

undersökning högre (Patel & Davidson, 2003). Kylén (2004) pekar på att det råder en viss 

motsättning mellan reliabilitet och validitet där en låg reliabilitet försämrar validiteten, men 

även om reliabiliteten är hög kan validiteten trots det vara låg ifall svaren som fås är sanna 

men helt irrelevanta för studiens syfte. I en kvalitativ studie kan man ställa samma fråga till 

samma intervjuperson flera gånger och få olika svar varje gång. Detta tyder ändå inte enligt 

Patel och Davidson (2003) på låg reliabilitet då det finns olika orsaker till de olika svaren. 

Exempel som ges är att intervjupersonen kan ha ändrat uppfattning om ämnet eller att 

stämningsläget är ett annat. 

Något som ofta efterfrågas är generaliserbarhet av en intervjustudies resultat. Kvale och 

Brinkman (2009) menar att om resultaten bedöms vara reliabla och valida skall frågan ställas 

om de kan överföras till andra situationer och andra undersökningspersoner eller om de bara 

är till största delen av lokalt intresse. Men de lyfter också en vanlig invändning, att vid 

intervjuforskning är ofta informanterna för få vilket därigenom minskar möjligheten till 

generaliserbarhet. En undersökning behöver inte alltid vara generaliserbar men möjligheten 

att dra vidare slutsatser bör och ska tas i beaktande. 

 

3.5. Analysmetod  

Analys av kvalitativa undersökningar följer inte någon given mall utan det finns ett helt 

spektra av varianter. Detta är något som Patel och Davidson (2003) tar upp när de skriver att i 

den forskningsmetodiska litteraturen finns en vid variation av beskrivningar av kvalitativa 

metoder. Det innebär för den kvalitative forskaren att det sällan finns rutiner eller enkla 

procedurer att använda utan det är inte ovanligt att dessa forskare själva får konstruera en 

lämplig metod som är användbar för just deras forskning (Patel & Davidson, 2003). Redan 

när undersökningen initialt planeras bör forskaren ta valet av analysmetod i beaktande, 

eftersom antalet intervjuer som behöver göras kan påverkas av det valet enligt Johansson och 

Svedner (2006). De frågeställningar som ligger till grund för forskningen kan användas som 

underlag till intervjufrågorna. Om dessa intervjufrågor ger fylliga svar är det enligt Johansson 

och Svedner lämpligt att analysera och därigenom lyfta fram informanternas uppfattningar 

och eventuellt begrepp ur svaren (ibid.).  

Vid bearbetning av kvalitativa intervjuer är det lämpligt att inleda en form av löpande analys 

under hela processen menar Patel och Davidson (2003). Fördelen med det är att forskaren kan 

få nya uppslag till hur arbetet ska fortskrida eftersom ny information kan berika och utveckla 

hela arbetet. Det är även fördelaktigt att i nära anslutning till den genomförda intervjun 

transkribera den för vidare analys, både för att intervjun bör vara färsk i minnet och för att 

bearbetningen är tidskrävande (Patel & Davidson, 2003). Stukát (2011) beskriver hur 

analysen sker stegvis efter transkriberingen av informanternas svar. Svaren läses om och om 

igen tills likheter och skillnader i svaren kan börja utskiljas. Därefter bör ett mönster fram-

träda för forskaren som kan användas som kategorisering av materialet. Det är dock viktigt att 

kategorierna inte överlappar varandra vilket bör innebära att ett antal olika åsikter och tankar 
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framträder. Detta tillvägagångssätt är dock mycket tidskrävande vilket begränsar antalet 

intervjuer (Stukát, 2011). 

 

3.6. Genomförande  

Utifrån syfte och frågeställningar utformades intervjufrågor. De personer som var lämpliga 

för att besvara dessa intervjufrågor var de lärare som läsåret 2012/2013 satte betyg i ämnet 

engelska i årskurs 6. När vi fått kontakt med lärare lämpliga för vår studie, som ville delta, 

skickades intervjufrågorna till dem. Vi talade om för våra informanter om de olika principer 

Vetenskapsrådet har och som studien avser att följa. Vid varje intervju, som tog ungefär 45 

minuter, användes ljudupptagning som i nära anslutning till den genomförda intervjun 

transkriberades. De transkriberade intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger tills olika 

fenomen framträdde. Efter denna analys grupperades och kategoriserades informanternas svar 

som presenterades i resultatavsnittet. När resultatet sammanställts drogs mer långtgående 

slutsatser som presenteras i diskussionsavsnittet.  
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4. Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras bakgrundsforskning och historia som är relevant för studien. Fokus 

ligger på betygshistorik där de olika betygssystemen som funnits i Sverige de senaste 60 åren 

beskrivs. I avsnittet beskrivs också hur betygen påverkar elever. 

 

4.1. Det absoluta betygssystemet  

Betygens vara eller icke vara är ett område som är hett debatterat. Synen på betyg har 

förändrats genom åren och skolans värld har under de senaste 60 åren ”upplevt tre olika 

betygssystem: det absoluta, det relativa och dagens mål- och kunskapsrelaterade kunskaps-

system” (Skolverket, 2012a). Det absoluta betygssystemet som användes fram till 1960-talet 

utgick från läraren som förmedlare av kunskap till eleverna. Eleverna betygsattes från och 

med årskurs 1 varje termin enligt en sjugradig skala, A, a, AB, Ba, B, BC, C, där A var det 

högsta betyget och BC och C var icke godkända betyg. Eleverna fick också betyg i 

uppförande (A-D) och ordning (A-C). 

Även synen på språkundervisning har ändrats genom åren. Bergström (1995) ger en bra 

överblick över den förändrade synen. Under 1950- och 1960-talen var det den behavioristiska 

psykologin med Skinner som dess främsta förespråkare som lyfte den audiolingvala metoden 

enligt vilken språket skulle nötas in. Den behavioristiska synen på språkinlärning är den-

samma som vid all annan typ av inlärning, nämligen skapandet av vanor. Dessa vanor lärs in 

genom upprepade stimuleringar och responser genom positiv och negativ förstärkning 

(Bergström, 1995). Tornberg (2009) sammanfattar att för att studera att eleven lärt sig något 

lades fokus på iakttagande av elevens yttre beteende. Undervisningen fokuserade inte på 

språkets grammatiska uppbyggnad utan på att ”språket skulle övas i små väl förberedda steg, 

där varje risk att eleven gjorde fel i största möjliga utsträckning skulle elimineras” (s. 45). 

Delar av språkundervisningen med den audiolingvala metoden lever till viss del kvar. 

Körläsning och upprepningar efter inspelade röster är något som fortfarande i högsta grad 

används av många lärare vid undervisning. Syftet med dessa moment är att påverka elevernas 

språkliga beteende genom att lägga del till del utan analys eller grammatiska förklaringar för 

att på så sätt minimera elevens möjlighet att göra fel (ibid.). 

Den starkaste kritiken som fanns mot det absoluta betygssystemet var avsaknaden av 

kunskapskrav som tydligt visade vad som förväntades av eleverna för ett visst betyg. Detta 

innebar att det var upp till varje enskild lärare att bestämma vilken kunskap som till exempel 

gav ett A, vilket i praktiken innebar att utbildningen var långt ifrån likvärdig (Skolverket, 

2012a). Vanorna som den behavioristiska teorin förespråkade kunde enligt Michell, Myles 

och Marsden lägga hinder för personen som skulle lära sig ett andraspråk eftersom vanorna i 

det första språket redan fanns där. ”When learning a second language, however, we run into 

problems: we already have a set of well-established responses in our mother tongue. The 

second language learning process therefore involves replacing those habits by a set of new 

ones” (Michell, Myles & Marsden, 2013, s. 29). Synen var med andra ord inte att moders-

målet hjälpte eleverna att tillgodogöra sig ett andra språk utan att det tvärtom utgjorde ett 

hinder. 
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4.2. Det relativa betygssystemet  

Det absoluta betygssystemet ersattes av det relativa i samband med den nya läroplanen, 

Läroplan för grundskolan 1962, Lgr62, i början av 1960-talet. Den matematiska teorin om 

normalfördelning låg till grund för det relativa betygssystemet. Detta betygssystem hade som 

huvudsaklig uppgift att tillförlitligt och systematiskt rangordna eleverna inför fortsatta studier 

(Skolverket, 2012a). ”Ambitionen med det relativa betygssystemet var att skapa ett tillför-

litligt, mätsäkert, objektivt och rättvist betygssystem som kunde användas för ett demokratiskt 

och jämlikt urval till högre utbildning” (Eklöf, 2011, s. 69). Det fanns fem nivåer (1-5) i detta 

betygssystem där betygen på nationell nivå skulle fördelas enligt normalfördelningskurvan. 

Vid samma tid som Lgr62 infördes ändrades även synen på språkinlärning. Abrahamsson 

skriver att ”den moderna andraspråksforskningen föddes i ett paradigmskifte i slutet av 1960-

talet, där behaviorismen fick ge vika för kognitiva och mentalistiska inlärningsteorier” (2009, 

s. 50). Enligt Bergström (1995) ifrågasatte lingvistikprofessorn Chomsky den mekaniska 

inlärningsstil som behaviorismen förespråkade och framhöll att språkinlärning måste ses som 

en dynamisk samt kreativ process. Hans uppfattning la till viss del grund för en ny inriktning 

inom språkinlärningsforskningen. ”Man har lärt sig att betrakta inlärning som ett komplext 

system med många inverkande (och motverkande) faktorer” (Bergström, 1995, s. 1). I likhet 

med kognitivismen menade Chomsky att kunskap kommer inifrån och när barnet är moget för 

det. Han ansåg att barnets förmåga att lära sig att tala och använda sitt modersmål perfekt är 

något som barnet föds med. På det sättet skiljer sig inte språkinlärningen från andra biologiska 

funktioner t.ex. att lära sig springa (Tornberg, 2009). Barn har en medfödd förmåga att 

tillgodogöra sig ett språk vilket innebär att de inte bara härmar ett språk utan kan på egen 

hand skapa korrekta meningar allteftersom deras ordförråd växer. Denna medfödda förmåga 

har blivit känd som den universella grammatiken (UG). ”This universal grammar (UG) would 

prevent the child from pursuing all sorts of wrong hypotheses about how language systems 

might work” (Lightbown & Spada, 2013, s. 20). Även om inte Chomsky direkt riktade sig 

mot andraspråksinlärning har hans teorier haft stort inflytande på området. Eftersom hans 

teorier förutsätter att alla människor är utrustade med den universella grammatiken är 

skillnader mellan individer relativt oviktiga. Det innebär att det, enligt Chomsky, var svårt att 

bedöma individens språkkunskaper. 

Under de två läroplanerna Lgr62 och Läroplan för grundskolan 1969, Lgr69, skedde en 

succesiv minskning i utdelandet av betyg. Ordning och uppförande upphörde vid införandet 

av Lgr69. Betyg i årskurs 6, som denna studie fokuserar på, sattes i slutet av vårterminen men 

kunde av lokala skolstyrelser ersättas med annan form av besked (Skolverket, 2012a). Med 

införandet av Läroplan för grundskolan 1980, Lgr80, sattes terminsbetyg bara i årskurs 8 och 

9, där vårterminsbetyget skulle omfatta även höstterminsbetyget. Under denna tid var Stephen 

Krashens hypotes om språkinlärning den som påverkade språksynen mest. Han menade att 

”man lär sig språk genom att få ett stort inflöde av språk som är innehållsmässigt intressant. 

Detta inflöde - ’in-put’- skall ligga ’snäppet’ över den egna förmågan” (Tholin, 1992, s. 11). 

Tholin jämför Chomskys teori med Krashens hypotes och kommer fram till att det finns en 

gemensam princip nämligen ”språk för innehållets skull” och menar vidare att ”språk för 

innehållets skull lägger den bästa grunden för ett gott språk” (ibid.). Med det i åtanke är 

Tholin skeptisk till det som kan ses som traditionell undervisning, eftersom han inte tror att 
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den ger eleven den bästa förutsättningen för att lära sig det nya språket. Med traditionell 

undervisning menar han bland annat uppgifter där eleverna fyller i rätt ord i en för övrigt 

förberedd text. Enligt honom kan eleverna lösa dessa uppgifter korrekt då de övat upp detta, 

men problem och svårigheter uppstår när de ska uttrycka sig fritt på engelska (ibid.). 

Kritiken mot det relativa betygssystemet var omfattande redan från dess införande. Något som 

lyftes var att eleverna skulle jämföras mot varandra vilket i praktiken innebar att eleverna 

konkurrerade med varandra. ”Dessa oönskade effekter berodde dock främst på att den relativa 

skalan inte blev använd som det var tänkt. Fördelningen av betyg skulle gälla på nationell 

nivå, men många lärare tillämpade den inom klassen” (Eklöf, 2011, s. 72). För en elev som 

gick i en klass med många högpresterande elever var det svårt, för att inte säga omöjligt att få 

högsta betyg (ibid.). Skolverket lyfter att ”kritiken bottnade framförallt i att betygen inte sa 

något om elevernas egentliga kunskaper i ett ämne utan endast talade om hur en elevs 

kunskaper i ett ämne förhåller sig till andra elevers” (Skolverket, 2012a). Kritiken mot det 

relativa betygssystemet var i slutändan så massiv att en förändring till viss del framtvingades. 

 

4.3. Det mål- och kunskapsrelaterade betyg- och bedömningssystemet  

Med den nya läroplanen, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet Lpo94, övergavs det relativa betygssystemet och istället implementerades det 

mål- och kunskapsrelaterade betygs- och bedömningssystemet. Detta system ger bättre 

information om vad eleven kan och hur elevens kunskapsutveckling ser ut. Det är upp till 

läraren att bedöma elevens visade kunskaper i förhållande till kunskapskraven. I de två 

senaste läroplanerna, Lpo94 och Lgr11, ligger detta system som grund till betygsättning. I den 

första läroplanen av dessa två, Lpo94, angavs betyg i skalan G (Godkänt), VG (Väl Godkänt) 

och MVG (Mycket Väl Godkänt) (Skolverket, 2012a). Lpo94 genomsyrades av den socio-

kulturella teorin med Vygotskij som dess främste förespråkare. Dysthe menar att en aspekt av 

de sociokulturella teorierna är att kunskap utvecklas i samspel med omgivningen genom 

språket. Initialt kan barn härma olika handlingar innan de förstår vad det innebär, till exempel 

svara i telefon. Detta innebär att kunskapen än så länge är av yttre karaktär, men om denna 

handling utförs i olika meningsfulla sammanhang kan barnet på detta sätt utveckla en inre 

kunskap. Bedömning enligt den sociokulturella teorin med den proximala utvecklingszonen i 

fokus, bör fokusera på vad eleven kan prestera individuellt och i samspel med andra, 

exempelvis andra elever och/eller lärare (Dysthe, 2003). Detta innebär en formativ bedömning 

som sker kontinuerligt under den termin som ska betygsättas, då eleven på många varierande 

sätt får visa sin kunskap. En aspekt av formativ bedömning är enligt Lundahl (2012) att den 

ska peka både bakåt och framåt och det är viktigt att eleverna också värderar sina kunskaper 

och insatser. I boken Betygen i praktiken av Djuvfeldt och Wedman (2007) har ett antal lärare 

och skolledare gett sin syn på betyg och bedömning. De målrelaterade betygen som har olika 

kursmål behöver också diskuteras både med kollegor och med elever och deras 

vårdnadshavare så att alla inblandade vet vilka mål som ska uppnås och i slutändan bedömas. 

Syftet med bedömning är att elevens utveckling ska stödjas och detta är något som upplevs 

positivt av de flesta lärare som delgett sin åsikt i boken. Men synen på betyg tidigt, sent eller 
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aldrig skiljer sig åt mellan lärarna. Det lyfts dock att det är viktigt med tydliga mål att arbeta 

mot för att nå framsteg och individuell progression för eleven. 

Även mot det målrelaterade betygssystemet fanns/finns kritik. Eklöf (2011) tar upp att 

eftersom utbildningen syftar till att vara likvärdig ska även betygsättningen vara det. ”Det 

innebär att elever med kunskaper av samma kvalitet ska ha samma betyg, oavsett var de går i 

skolan” (s. 76). Hon menar också att implementeringen inte fungerat till fullo eftersom lärarna 

fick alldeles för lite tid och stöd för att tillgodogöra sig detta helt nya betyg- och 

bedömningssystem. På grund av de otydliga och svårtolkade målen i Lpo94 blev det till viss 

del återigen, som det var i det absoluta betygssystemet, upp till varje lärare att definiera 

kunskapskraven, vilket innebar att skolan i de fallen inte längre var likvärdig. Även 

kopplingar till det relativa betygssystemet kan dras eftersom lärarna i många fall tenderade att 

jämföra elevernas kunskaper med varandra vid betygsättning och bedömning. Denna kritik 

medförde att myndigheterna förtydligade målen och betygskriterier för fler nivåer togs fram 

år 2000 (Eklöf, 2011). En ny läroplan, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritids-

hemmet 2011, Lgr11, började gälla från och med den 1 juli 2011. De engelska kursplanerna i 

Lgr11 har sitt ursprung i den gemensamma europeiska referensramen för språk, lärande, 

undervisning och bedömning (GERS; Europarådet, 2009). För att kunna kommunicera 

framgångsrikt på andra språk erbjuder GERS beskrivningar av de kunskaper man bör tillägna 

sig och syftet med detta är att övervinna de hinder som kan uppstå mellan människor som 

arbetar med moderna språk då utbildningssystemen i Europa skiljer sig åt. Bland annat lärare 

kan använda referensramen som hjälpmedel för att försäkra sig om att de möter behoven hos 

sina elever. I GERS delas språkfärdighet in i sex generella nivåer. Dessa nivåer är A1-A2-B1-

B2-C1-C2 där språkfärdigheten delas in från nybörjarnivå till avancerad nivå. Färdighets-

nivåerna delas in i receptiva färdigheter, produktiva samt interaktiva färdigheter (ibid.). I 

Sverige används från och med läsåret 2011/2012 den nuvarande betygsskalan med fem 

godkända betyg, A-E där A anger högsta måluppfyllelsen och E lägsta måluppfyllelsen. Även 

F kan utdelas men detta anger i så fall icke godkända kunskaper. Detta svenska betygssystem 

går att jämföra med det europeiska systemet där betyget E i årskurs 6 motsvarar nivå A2 i 

GERS (Skolverket, 2011a). Europarådet tillhandahåller också en Europeisk språkportfolio, 

ESP, som är ett verktyg som ska bidra till att eleven reflekterar över sitt eget lärande och 

därmed blir medveten om den (jmf Lundahl, 2012). ESP innehåller tre delar: språkbiografin, 

språkpasset och en dossier och syftet är att uppmuntra och öka motivationen till 

språkinlärning. De tre delarna används för att dokumentera elevernas språkkunskaper. I språk-

biografin reflekterar och bedömer eleven kring sina kulturella erfarenheter och språkinlärning, 

i språkpasset får eleven med hjälp av tankekartor dokumentera vilka språk hon/han kan och 

hur väl hon/han kan dem. Dossiern används för att spara olika slags arbete, exempelvis bilder, 

redovisningar och så vidare (Skolverket, 2013e). ESP verktyg finns på Skolverkets hemsida 

och får användas fritt och kan med fördel användas som underlag vid bedömning av elevernas 

förmågor. Det som ska bedömas och betygsättas i ämnet engelska anges i Lgr11(Skolverket, 

2011b) där det står:  

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar 

att utveckla sin förmåga att 

 Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, 
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 Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

 Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, 

 Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och  

 Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika 

sammanhang och delar av världen där engelska används (Skolverket, 2011b, s. 30) 

Dessa förmågor ska enligt den nya reformen betygsättas redan i årskurs 6 i förhållande till 

gällande kunskapskrav. I Lgr11 slås det fast att ”betyget uttrycker i vad mån den enskilda 

eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne” (Skolverket 

2011b, s. 18). Vidare står det att läraren ”vid betygsättning [ska] utnyttja all tillgänglig 

information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en 

allsidig bedömning av dessa kunskaper” (ibid.). Enligt Skolverket (2013c) framgår det att vår-

betyget som sätts i årskurs 6 och 9 ska spegla hela kunskapskravet till skillnad mot betyg i 

årskurs 7 och 8 som bara ska spegla det undervisningen dittills behandlat. Detta slår tydligt 

fast hur lärarens uppdrag kring betyg ser ut. 

I vissa årskurser i grundskolan genomförs nationella prov. Syftet med dessa är tudelat. Dels 

ska de fungera som stöd för läraren så att bedömning och betygsättning blir likvärdig och 

rättvis, dels ska de ge underlag till utvärdering av hur skolan når upp till kunskapskraven. 

Utöver det anses de nationella proven också bidra till ökad måluppfyllelse samt förtydligande 

av de olika kurs- och ämnesplanerna. Måluppfyllelsen syftar givetvis till elevernas målupp-

fyllelse utifrån kunskapskraven. Även om nationella proven främst har en summativ funktion 

kan de även användas formativt (Skolverket, 2013b). I rapporten Ämnesproven i grundskolans 

årskurs 6 (Skolverket, 2012b) kan man läsa att de nationella proven genomfördes för första 

gången vårterminen 2012 för elever i årskurs 6. Tidigare gavs dessa prov i årskurs 5, men på 

grund av införandet av Lgr11 ändrades detta. Provet strävar efter att ge varje elev möjlighet 

att visa sina förmågor i engelska utifrån de tre delarna tala, reception (läsa och lyssna) samt 

skriva (ibid).  

Utöver det har även fler nationella prov inrättats och från och med första klass ska skriftliga 

omdömen ges (Eklöf, 2011). En lagändring som trädde i kraft den 19 november 2013 innebar 

att skriftliga omdömen inte längre behöver ges i de årskurser där betyg sätts (Skolverket, 

2013d). Denna lagändring, med rubriken Minskade krav på dokumentation i skolan, syftade 

till att lätta på lärarnas administrativa uppgifter. Propositionen fastslår att lärares arbetstid i 

allt större utsträckning ägnas till dokumentation och administration och många lärare anser att 

det påverkar deras undervisning på ett negativt sätt eftersom tiden inte räcker till 

(Utbildningsdepartementet, 2012). Med införandet av Lgr11 ska även betyg ges tidigare, 

vilket innebär att från och med läsåret 2012/2013 sätts terminsbetyg för höst och vår i årskurs 

6. Läsåret 2012/2013 innebar detta att lärare för årskurs 6 fick både sätta betyg och skriva 

skriftliga omdömen eftersom lagändringen ännu inte ägt laga kraft. Eftersom detta 

betygssystem är så pass nytt finns ingen uttalad kritik mot det ännu. Skolverket menar dock 

att visserligen har lärare redan nu som arbetsuppgift att bedöma elever, men på vissa skolor 

kommer det att finnas lärare som saknar erfarenhet i att sätta betyg. Detta kommer givetvis att 

innebära en förändring för dessa lärargrupper då det ställer andra krav på dem samt att deras 

arbetsförutsättningar påverkas (Skolverket 2010). Det målrelaterade betygssystemet, som nu 
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använts i de två senaste läroplanerna, har sina fördelar, men om inte eleverna är insatta i 

kunskapskraven eller, ännu värre, om lärarna inte är det riskerar eleverna istället att bli 

bedömda mot varandra och då har det normrelaterade betygssystemet på sätt och vis 

återkommit. Många lärare menar, enligt Djuvfeldt och Wedman (2007), att det målrelaterade 

betygssystemet huvudsakligen fungerar bra men pekar på att om lärare inte har samma syn på 

vad som motsvarar uppnådda mål blir betygen orättvisa.   

Kunskapskraven i Lgr11 är tydligt kopplade mot betygsstegen A, C och E. Formuleringarna 

liknar varandra, men har olika värdeord, till exempel godtagbart-tillfredställande eller relativt 

tydligt-tydligt. Lundahl (2012) anser att bedömning utifrån dessa formuleringar i praktiken 

innebär tolkning. För lärare på mindre skolenheter som saknar kollegor att samtala med kring 

det ämne som ska bedömas är risken stor att läraren själv sätter kriterier, vilket i praktiken kan 

innebära att även det absoluta betygssystemet återser dagens ljus. För att bland annat 

förhindra detta och ge ett stöd till lärarna har Skolverket gett ut Kommentarmaterial till 

kursplanen i engelska (2011a). I den förtydligas kunskapskraven och i en bilaga behandlas 

värdeorden som beskriver kunskapsnivåerna och hur dessa ord ska tolkas. Selghed (2011) slår 

fast hur viktigt det är att lärarna som betygsättare och bedömare har välgrundade kunskaper i 

hur bedömningen ska genomföras och självfallet vad som ska bedömas. Han pekar till viss del 

också ut Sverige där han menar att, till skillnad från andra länder, läraren har dubbla roller i 

egenskap av pedagog och domare. I flera jämförbara länder är det inte läraren som bedömer 

elevernas resultat vid prov utan detta görs av oberoende externa bedömare. Wikström (2011) 

påpekar att lärare i det svenska skolsystemet ges ett stort ansvar vid betygsättning vilket 

givetvis innebär att det ställs tydliga krav på lärarens kunskaper kring betygsättning och 

bedömning.  

Skolverket (2013a) har i sin rapport Skolverkets lägesbedömning 2013 pekat på att elevers 

ökade motivation och bättre prestationer hänger samman med en positiv inställning till att lära 

sig. Även att eleven är positivt inställd till skolan är en bidragande faktor till ökad motivation 

och bättre prestationer. Denna lägesbedömning fokuserar mycket på elever i årskurs 6. Dessa 

elever var de första elever på cirka 30 år att få betyg i årskurs 6. Betyg påverkar elever och 

skola på olika sätt och Eklöf (2011) tar upp att betyg kan ha flera syften eller funktioner. De 

fyra vanligaste är information, urval, kontroll och motivation. Med information menas att 

betygen i det målrelaterade systemet ger en nulägesrapport av var eleven befinner sig i sin 

kunskapsutveckling i relation till kunskapsmålen. Funktionen urval används vid ansökningar 

till högre utbildningar eller arbete, men bör i årskurs 6 inte ha någon praktisk funktion. Som 

kontrollfunktion fungerar betyg när skolor ska bedömas på nationell nivå och som verktyg för 

utvärdering av verksamheten. Motivationsfunktionen riktar sig mot betygens förmåga att 

sporra elever att lära sig mer.   

Slutligen bör det lyftas vad undervisningen ska ha som övergripande mål. I det tredje kapitlet 

i Skollagen (SFS 2010:800) som heter Barns och elevers utveckling mot målen sammanfattas 

hur och vad undervisningen ska syfta till. I den 3 § står det att ”alla barn och elever ska ges 

den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att 

de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål” (SFS 2010:800). Lärare och övrig skolpersonal har i och med detta en 
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oerhört viktig roll att spela som pedagog och närmast ansvarig gentemot eleven och dess 

vårdnadshavare. 

 

4.4. Betygens påverkan  

I föregående avsnitt har vi berört historien kring betyg i svenska skolor och till viss del berört 

vad betygen har för syfte. Betyg som motivationsfaktor nämndes och även Linde (2003) 

skriver om motivation som en av betygens funktioner. Han poängterar att det handlar om en 

yttre motivation, att betyg ska fungera som motivator genom att betyget är en belöning vid 

goda resultat. Betygen kan också fungera som varningsklocka ifall eleven underpresterar. 

Enligt Linde (2003) anser pedagoger att det bör vara den inre motivationen som nyfikenhet 

och intresse som är drivkraften vid studier istället för den yttre motivationen. Han anser att 

betygen tjänar som morot, belöning och straff och att det inte går att förneka att betyg 

påverkar motivationen. Elever anstränger sig ofta lite extra för att nå till godkänt eller till ett 

ännu bättre betyg vilket kanske inte skulle ha skett utan betyg (2003). Betyg som motivation 

kan fungera i såväl positiv som negativ riktning. Wedman (1983, refererad i Wikström, 2011) 

förklarar detta med att de som klarar sig bra i skolan och därigenom får ett bra betyg blir 

positivt motiverad, medan å andra sidan en elev som klarar sig sämre riskerar att tappa både 

självkänsla och självförtroende. Ur lärarens perspektiv är det givetvis svårare att sätta ett lågt 

betyg på en elev som trots god arbetsinsats inte når målen än att sätta ett högt betyg på en 

högpresterande elev. Det Wedman också trycker på är att eftersom betygen har en så stor 

innebörd är det viktigt att besluten är välgrundade och kan motiveras (s. 244). En fördel med 

att sätta första betyget i årskurs 6 jämfört med i årskurs 8 är att ifall eleven inte får godkänt får 

eleven själv längre tid på sig att förbättra betygen. Linde (2003) menar att i så fall fungerar 

betyget som sporre, kvitto och återkoppling. 
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5. Resultat 
Under ovanstående rubrik presenteras de deltagande informanterna i studien samt vilka deras 

erfarenheter och reflektioner är kring att sätta betyg. Resultatpresentationen är indelad i sex 

kategorier vilka framkom vid analysen av lärarnas svar. 

  

5.1. Presentation av informanter 

 

Informant A 

A har arbetat inom skolan i cirka 25 år. A är utbildad lärare upp till årskurs 6 och har även en 

vidareutbildning i pedagogik samt 30 högskolepoäng (hp) i ämnet engelska. Lärare A har 

genomgått en kurs riktad mot kunskap och bedömning på 7,5hp. 

 

Informant B 

B har i grunden en lärarutbildning riktad mot mellanstadiet och har arbetat cirka 35 år i yrket. 

Utbildningen gav behörighet i alla ämnen, med särskild fördjupning i ämnena svenska och 

engelska. Utöver fördjupningen i engelska har B även läst ytterligare kurser i engelska på 

universitetsnivå. Lärare B har relativt nyligen genomgått fortbildning i betyg och bedömning 

på 15hp. 

 

Informant C   

Denna lärare har utbildning riktad mot svenska och samhällsorienterande ämnen med 

engelska som fördjupningsämne med behörighet att undervisa i årskurs 1-7. C har arbetat 

cirka 15 år som lärare och har en dags utbildning i betyg och bedömning anordnad av 

Skolverket. 

 

Informant D 

D har arbetat inom skolvärlden i cirka 40 år och har en mellanstadielärarutbildning i grunden. 

Denna utbildning gav behörighet i alla ämnen som elever läser i årskurs 4-6 och D har 

fördjupning i svenska och engelska. Lärare D har deltagit i kurser kring betyg och bedömning 

anordnade av Skolverket men också på universitetsnivå. 

 

Informant E 

Denna pedagog har mellanstadielärarutbildning med behörighet i alla teoretiska ämnen. E har 

arbetat som lärare i cirka 35 år. Lärare E har två dagars fortbildning kring betyg och 

bedömning, varav en var anordnad av Skolverket. 
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5.2. Förändring i undervisningen   

Lärarna i studien har olika erfarenheter av om och hur deras undervisning har ändrats sedan 

betyg infördes i årskurs 6. Den större delen anger att undervisningen definitivt förändrats till 

att mer anpassas till det som ska bedömas, det vill säga kunskapskraven i Lgr11. Två av 

lärarna har lagt större fokus på att informera eleverna om vad som ska bedömas under 

lektionerna. Lärare D framhåller dock vikten av att inte haussa upp betygen utan fokusera på 

att eleverna ska ges möjlighet att träna på vissa element ur läroplanen. De lärare som inte 

upplevde att de förändrat sin undervisning uppgav att de redan anpassat sin undervisning till 

den nya Lgr11, delvis influerade av de fortbildningar de gått. 

Alla respondenter utom A upplever att de lagt fokus på förmågorna som ska bedömas, 

speciellt det muntliga har fått en större del i undervisningen. Lärare A anger inte direkt att den 

kommunikativa aspekten av engelska fått större del, men berättar att de i klassen fokuserar 

mycket på muntlig interaktion. Lärare C, D och E har alla delat klassen i mindre grupper för 

att ge alla elever talutrymme och därigenom få mer underlag inför betygsättningen. 

De elever som läsåret 2012/2013 fick betyg har haft två läroplaner som styrt deras under-

visning, uppger lärare C. Dessa elever började årskurs fyra med kursplaner ur Lpo94 med 

andra mål. När de nya kursplanerna kom i samband med Lgr11 ändrades det och det fanns 

moment eller mål som tillkom. ”Vi lärare i 6:an fick snickra ihop någon slags stressig sista 

årskurs för att försöka lappa ihop lite hål” (Lärare C). 

Således kan konstateras att lärarna har olika erfarenheter av om hur undervisningen har 

ändrats, men en slutsats som kan dras är att den muntliga delen i undervisningen ökat. 

Anledningen till det kan härledas till de nya kunskapskraven i läroplanen med fokus på 

förmågorna.  

 

5.3. Betygens påverkan  

Förberedelsen inför betygsättning har sett olika ut på skolorna där informanterna arbetar. 

Eftersom betygsättning kräver ämnesbehörighet har det lösts på olika sätt. Tre av lärarna i 

studien berättar att det inte krävts några förändringar på skolan där de arbetar. Men två av 

dessa lärare, D och E, nämner att inför läsåret 2013/2014 har viss omorganisation skett för att 

underlätta för de betygsättande lärarna. Lärare B berättar i sin tur att även om inte 

omorganisation skett så har rektorn kontrasignerat betygen i de fall läraren saknat ämnes-

behörighet. De återstående två lärarna i vår studie uppger att en förändring av deras skolors 

organisation behövdes av lite olika anledningar. Lärare A nämner att hela organisationen 

förändrats så att lärare i årskurs 4-6 har ämnesbehörighet i de ämnen som de undervisar i. 

Detta innebär att de även har behörighet att betygsätta i dessa ämnen. På skolan där lärare C 

arbetar flyttar eleverna till en annan skola i årskurs 6 vilket tidigare inneburit att de fått nya 

lärare. Ändringen som skedde var att läraren som hade eleverna i årskurs 4 och 5 följde med, 

för att betygsättningen skulle bli så rättvisande som möjligt. ”Skolverket tryckte på att betyget 

ska spegla hela mellanstadiet så att vi gjorde så att vi packade ihop och följde med klassen till 

högstadiet” (Lärare C).  
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Därmed kan det tolkas så att i de fall som omorganisation förekommit har en del lösningar 

skett på rent praktiska grunder. Detta till skillnad från den skola som sett pedagogiska vinster 

med att låta lärarna följa med sina elever i årskurs 6, vilket de inte gjorde förut. De lärare som 

ingått i vår studie delgav oss sina iakttagelser kring hur deras elever påverkats av införandet 

av betyg. Lärarna har sett både positiva och negativa aspekter, men gruppen är relativt 

homogen i åsikten att de positiva aspekterna är betydligt fler än de negativa. De positiva 

aspekterna är framförallt att de elever som är ambitiösa fått ökad motivation, blivit mer 

skärpta och insatta i Lgr11. Detta har lett till att dessa elever fått mer insikt i vad de ska 

bedömas i samt hur. De positiva aspekterna gäller främst eleverna som når målen och därmed 

får ett godkänt betyg. Lärare E lyfter att majoriteten av de elever som är positiva är flickor 

och att betyg motiverar dem att arbeta flitigt. 

Den elevgrupp som enligt lärarna i vår studie inte uppvisar positiv inställning till betyg är den 

grupp elever som av en eller annan orsak riskerar att få ett F. En av lärarna (E) beskriver det 

som att de elever som har det lite jobbigare i skolan inte tycker om betyg och var kanske mer 

rädda än andra. ”Det var lite lättare kanske när vi inte hade betyg, då får du inte det där F som 

är så tydligt” (Lärare E). Tydligheten kring betyg har majoriteten tryckt på och lärare D menar 

att det är enormt ansvarsfullt att sätta betyg eftersom det ska sättas så exakt och blir så 

definitivt. Lärare B tror att de elever som knappt når gränsen till godkänt kan känna sig lite 

uppgivna eftersom de redan vet om hur de ligger till då de många gånger redan har åtgärds-

program med återkommande samtal. Stress pekas ut som en negativ aspekt av en av lärarna 

där den ökade mängden prov bidrog till det. Lärare A upplevde inte några negativa 

synpunkter från elevernas sida, eftersom de i klassen redan arbetat mycket med feedback och 

på så sätt var vana att bli bedömda. Läraren valde också att samtala med eleverna kring betyg 

med fokus på elevens egen kunskap och att de bara ska jämföra sig med sig själv och inte med 

någon annan.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att lärarna i studien ser många fördelar med betyg som 

till exempel ökad motivation och mer engagerade elever, men å andra sidan ser de också 

nackdelar för den grupp elever som redan före betygens införande haft svårt att nå upp till 

godtagbara kunskaper. Detta innebär att klyftan mellan hög- respektive lågpresterande elever 

ökar, eftersom högpresterande elever upplever fördelar med betyg i motsats till lågpresterande 

som inte gör det.  

 

5.4. Underlag för bedömning 

Lärarna i vår studie använde sig av många olika arbetssätt för att eleverna skulle få visa sina 

kunskaper och förmågor i engelska. Läs- och hörförståelse har varit ett av de framträdande 

momenten. Vissa har arbetat med lärobok medan vissa har använt läseböcker för barn och 

framställt egna texter. Två av lärarna, A och B, använde sig av film i undervisningen. Lärare 

A ändrade till engelsk textning för att eleverna både skulle höra och se. Efter filmen gjorde 

klassen en summering där bland annat grammatik fokuserades och ibland användes fråge-

formulär där eleven fick visa sina förmågor. Den övervägande delen av studiens respondenter 

uppger att de använder sig av t.ex. föredrag, presentationer eller sketcher som eleverna får 

visa. Läraren ger sedan respons eller feedback till eleverna på det som visats som läraren även 
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ibland betygssätter. Ett sätt som lärare A använder sig av är att låta eleverna arbeta i par. 

Eleverna får skriva texter till bilder, skapa dialoger samt spela in konversation på datorn som 

sedan presenteras. Denna lärare använder sig också av ett varierat arbetssätt vilket innebär att 

eleverna arbetar med olika saker, vissa skriver och andra har muntliga övningar. Detta 

arbetssätt underlättar vid bedömning då läraren har möjlighet att lyssna på och dokumentera 

när eleverna har sina muntliga övningar. 

De nationella proven har av de flesta respondenterna använts som ett tillfälle då eleverna fått 

visa sina förmågor. Lärare B menar att ifall många elever presterar lågt resultat på någon del 

kan det vara för att eleverna inte fått träna på det momentet under lektionstid. På det sättet kan 

det fungera som en fingervisning till läraren om vad undervisningen bör riktas mot. 

Det som används som underlag till betygen är till stor del dokumentationen av elevernas 

förmågor som lärarna i vår studie samlat under terminens gång. All skriftlig produktion sparas 

och ligger till grund vid betygsättning, detta uppger alla respondenter. Fyra av lärarna som 

deltagit i studien använder sig av någon form av löpande anteckningar där de registrerar saker 

som eleverna säger eller visar, som komplettering till de skrivna eller redovisade uppgifterna. 

Slutsatser som kan dras av lärarnas svar är att alla lärare samlade in ett stort underlag inför 

betygsättningen. 

 

5.5. Betygskriterier i engelska  

Fyra av lärarna som vi har intervjuat har uttryckt att betygskriterierna i engelska är öppna för 

tolkning, medan en av lärarna anser att betygskriterierna är tydliga. Det som de framförallt 

lyfter är värdeorden som skiljer de olika betygsstegen åt. Dessa fyra lärare upplever att det är 

svårt att veta vilken kunskap som anses grundläggande och vilken som anses god. Två av 

dessa lärare uppger att de inför betygsättandet efterfrågade vad de olika värdeorden speglar 

för kunskap, men fick inga svar vare sig från Skolverket eller kursledarna. De fyra lärarna ger 

ingen samlad bild av hur de själva har bedömt värdeorden. En av lärarna uttrycker kring 

värdeorden. ”Hur ska föräldrar och elever förstå detta när vi inte alltid är eniga om vad som 

ligger i de olika värdeorden?” (Lärare D). 

Den lärare som tycker att betygskriterierna är tydliga tyckte också att målen är mätbara, att 

det inte fanns några tveksamheter om vad som ska göras och hur målen ska mätas. De 

återstående lärarna i studien tyckte inte målen var fullt så mätbara i engelska. En lärare menar 

att ”[d]om är ganska svåra tycker jag ändå för det blir min tolkning så jag känner att vi tolkar 

väldigt mycket” (Lärare A). Något som flera av lärarna i studien saknade var tydliga direktiv 

eller exempel där elevtexter blivit bedömda. 

Även här var värdeorden det som lärarna tog upp, men det som var svårast att mäta var 

muntliga förmågor. Dessa lärare lyfter dock inte själva mätningen av den muntliga förmågan 

som den svåraste delen utan att få alla elever att prata engelska. Lärare E framhåller elevernas 

personlighet som en orsak där tystlåtna, men i övrigt duktiga elever, kan hamna i problem då 

de inte vågar tala. Speciellt för de tystlåtna eleverna behöver lektionen anpassas för att få 

dessa elever att våga tala. Lärare C är av samma åsikt, men säger att det tar mycket tid att låta 

alla elever prata då klasserna är stora. 
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Den svenska skolan ska vara likvärdig och alla ska bedömas utifrån samma kriterier, men 

utifrån respondenternas svar kan slutsatsen dras att det till stor del är upp till varje enskild 

lärare att tolka de kriterier som finns. Detta eftersom värdeorden i kriterierna upplevs 

tolkningsbara. En annan slutsats kring resultatet är att lärarna i studien vet vad, vilka 

förmågor, som ska bedömas, men svårigheten är att t.ex. veta vilken kunskap som motsvarar 

ett E respektive ett C. 

 

5.6. Betygssteg och de nationella proven 

Alla lärare som deltog i studien var överens om att nationella proven var ett stort stöd när 

betyget skulle sättas på våren. Några av lärarna nämnde också att resultaten från nationella 

proven låg i linje med den bedömning som läraren gjort av elevens kunskaper. Det som 

underlättade betygsättning på vårterminen var dels resultaten från nationella proven samt att 

de då hade hunnit arbeta ett helt läsår och därmed hade eleverna hunnit längre i sin 

kunskapsutveckling i engelska. Därmed fanns helt enkelt ett större betygsunderlag för läraren, 

detta var alla överens om.  

Det som lärarna i studien inte var helt överens om var hur höstbetyget skulle sättas i 

förhållande till vårbetyget. Två av lärarna, lärare A och C, satte det betyg som eleven skulle 

ha, dvs. skulle eleven ha ett C så gav de eleven C. En av lärarna, lärare D, var återhållsam 

med betyget A på hösten även om läraren upplevde att eleven låg på A-nivå. Däremot kunde 

läraren ändra betyget efter att eleverna gjort nationella proven om nationella proven visade att 

eleven låg på A-nivå. De två återstående lärarna, B och E, uppgav att de satte låga betyg på 

hösten, även om en elev skulle ha ett B så gav de eleven ett C. Detta gjorde de för att eleverna 

skulle ha möjlighet att höja sitt betyg, istället för att sänka och därmed bli besvikna. Lärare E, 

som satte låga betyg på hösten, poängterar att läsåret 2012/2013 använde de inte hela 

betygsskalan, men vet nu att betyget ska sättas på den nivå där eleven befinner sig. Denna 

lärare menar dock att det ska finnas mycket goda underlag för ett högt betyg.  

Sammanfattningsvis kan man se att alla lärare tyckte nationella proven var ett stort stöd för 

dem när det gällde att sätta betyg på våren. En av lärarna uttryckte att ”[d]et var ett väldigt 

stöd för att sen sätta betyg, om än de inte bara beror på nationella proven så är det ett stöd för 

att sätta betyg så det är ju bra. Det bekräftar magkänslan mycket väl och det var inte så många 

överraskningar direkt utan det var lite handen i handsken” (Lärare E). Man kan också se att 

lärarna har tolkat betygsättningen olika då vissa gett eleverna det betyg de skulle ha medan 

andra gett dem låga betyg för att sedan kunna höja.  

 

5.7.  Lärarnas övriga reflektioner 

Detta avsnitt särskiljer sig från de ovanstående styckena eftersom det inte finns en tydlig 

koppling till studiens syfte. Vi väljer dock att redovisa resultatet då vi anser att lärarnas 

reflektioner kring betyg och den höga arbetsbelastningen är för viktiga att bortse ifrån.   

Tre av lärarna framhåller att betygen inte har någon praktisk betydelse då de inte används för 

att söka vidare till högre utbildningar. Lärare A nämner dock att betyget i sexan kan vara en 
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hjälp för eleven att få veta var de befinner sig kunskapsmässigt. Denna åsikt delas med en 

annan lärare, lärare B, som tycker att det är bra att eleverna blir medvetna om sitt eget lärande 

och att de ser sin möjlighet att påverka det.  

Av lärarna i studien är det bara lärare B som uttryckligen säger att det är bra med betyg i 

årskurs 6. De övriga lärarna är ambivalenta och lyfter både positiva och negativa perspektiv 

kring betyg. En positiv aspekt kring betyg som tas upp är att många elever började jobba på 

ett sätt som de inte hade gjort annars. En annan lärare säger: ”Jag tror att det är lättare att ta in 

en bokstav än ett skriftligt omdöme. Det blir som mer exakt” (Lärare D). De negativa 

aspekterna är det som togs upp tidigare, dvs. att betyget inte används direkt till någonting.  

Det är svårt att dra några tydliga slutsatser av vad lärarna i studien egentligen har för egen 

inställning till betyg, detta på grund av att flera av lärarna under intervjuerna både uttrycker 

sig positivt och negativt om betyg.  

På frågorna om erfarenheter och upplevelser kring betygsättning var våra respondenters svar 

varierande. De nationella proven som berörts i ett tidigare stycke är något som flera av lärarna 

i studien tar upp. Den stödjande effekten som de nationella proven har återkommer, men den 

ökade arbetsbelastningen är något som flera nämner. Lärare C menar att det absolut värsta var 

hela processen med nationella prov, från genomförande till rättning. Tillsammans med 

skriftliga omdömen och betygsättningen var arbetsbelastningen oerhört hög. Denna lärare 

trycker dock på att tack vara de nationella proven blev betygsättningen lättare. Erfarenheter 

som denna lärare tar med sig av att ha satt betyg är att redan tidigt börja vänja eleverna vid att 

bli bedömda och att detta inte är något de ska vara rädda för.  

Arbetsbelastningen för lärare i årskurs 6 är något som den övervägande delen av 

informanterna tar upp. En av lärarna, lärare E, uttrycker stress kring betygsättning delvis 

eftersom tid till att betygsättande pedagogerna på skolan ska få möjlighet att diskutera nivåer 

avsätts bara någon vecka innan betyget ska sättas. Till skillnad från E arbetar lärare B med 

betygsättning på ett annat sätt. Läraren framhåller att ”[d]et är som en process, ju mer 

terminen närmar sig slutet klarnar vilket betyg jag ska sätta på vissa elever. Betyget ska inte 

komma som en överraskning utan det ska bekräfta det som eleverna/föräldrarna redan vet” 

(Lärare B). 

Således kan konstateras att alla våra respondenter signalerar att arbetsbelastningen under 

läsåret 2012/2013 stundtals var väldigt hög. Den skillnad som märks är att den lärare som 

spridit ut bedömningen under hela terminen upplevt en lägre belastning än den lärare som lagt 

tyngdpunkten på bedömning nära tillfället då betyget ska sättas.  

Något som en av lärarna tar upp är att det är svårt för många föräldrar att sätta sig in i vad 

förmågorna betyder, att de har svårt att se vad som krävs för ett visst betyg. Läraren pekar på 

att många av föräldrarna blivit bedömda med betygsstegen 1, 2, 3, 4 och 5 och tolkar betygen 

utifrån det. Ifjol blev flera föräldrar chockade över hur mycket det krävs för att eleven ska få 

ett E och tror att det är lättare att få ett högre betyg än vad det egentligen är. Lärare E talar om 

föräldrarnas perspektiv när läraren säger: ”Dom förstår inte riktigt dom här förmågorna på 

samma sätt utan det är ju svårt även för oss som jobbar i branschen, alltså det är inte så lätt att 

sätta sig in i det här” (Lärare E). 
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Upplevelser som lärare A har av att ha satt betyg är att vissa elever inte är så bra på att visa 

sina kunskaper i engelska, vilket försvårar för läraren vid betygsättning. Läraren framhåller 

också att det är viktigt att ha underlag för bedömning att kunna visa t.ex. föräldrar eftersom 

vad som ligger till grund för betyget kan efterfrågas.  

Därmed kan konstateras att det är en ganska stor förändring med betyg i årskurs 6 även för 

många av föräldrarna. I de fall där föräldrarna relaterar till sin egen skolgång med 

sifferbetygen som grund blir ett E felaktigt jämförbart med en etta vilket är grovt missvisande.  
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6. Metoddiskussion  
I detta avsnitt diskuteras de metoder som legat till grund för vår studie och varför arbetet 

fortskridit på det sätt som det gjort. De metoder som hänvisas till är våra intervjuer och hur vi 

förhållit oss enligt etiska principer.  

 

6.1. Kvalitativ forskningsintervju och urval 

Valet att använda en kvalitativ forskningsintervju anser vi var rätt val för att besvara vårt 

forskningssyfte. Vi ville beforska hur införandet av betyg påverkat lärare och deras 

undervisning dvs. beforska lärarnas uppfattningar kring detta fenomen vilket Patel och 

Davidson (2003) kortfattat definierar som den kvalitativa forskningsintervjuns syfte. Inför 

varje intervju skickade vi intervjufrågorna till lärarna som skulle delta i studien. Detta valde vi 

för att ge informanten möjlighet att förbereda sig och därigenom tillhandahålla ett bättre 

material inför vår fortsatta analys. 

Att vi valde den kvalitativa forskningsintervjun påverkade antalet deltagare i vår studie. Detta 

eftersom tiden vid författandet av ett examensarbete inte är av oändlig karaktär utan tiden är i 

högsta grad ändlig. Stukát (2011) beskriver detta i lite mindre filosofiska ordalag när han 

skriver att ett större antal informanter skulle innebära en alltför grund analys, vilket skulle 

innebära att hela arbetet försämras. Orsaken till detta är att hela processen med analys och 

bearbetning är väldigt tidskrävande och det begränsar därigenom antalet informanter (Stukát, 

2011). De deltagare som deltog i vår studie var alla väl lämpade att besvara våra frågor, vilket 

inte är så förvånande då vi tydligt riktat oss till just den grupp av lärare som satte betyg i 

engelska i årskurs 6. Ambitionen från vår sida var att intervjua åtta stycken lärare men det 

blev till slut bara fem. Här har vi all anledning att vara självkritiska då vi grovt överskattat ett 

stort antal rektorers vilja att bistå studenter med den mest basala hjälpen. Med detta menar vi 

att initialt skickades mail till ett flertal rektorer med en begäran om kontaktinformation till 

lärare lämpliga för vår studie, men detta tillvägagångssätt gav inte en enda informant. På 

grund av detta försenades hela vårt arbete och sökandet efter informanter fick en annan 

karaktär. Tack vare kontakter som vår handledare och vi själva hade lyckades vi till slut få 

ihop fem stycken informanter vilket vi bedömde som ett tillräckligt antal för att besvara vår 

studies syfte.  

Vid själva intervjutillfället dokumenterade vi hela intervjun genom ljudupptagning. Syftet 

med det var att så noggrant som möjligt kunna återge informanternas svar och även tillåta oss 

att fokusera på själva intervjun istället för att sitta och anteckna. Patel och Davidson (2003) 

lyfter att en fördel med ljudupptagning är just att informanternas svar kan återges exakt. 

Fördelen med att flera observatörer deltar vid intervjuer, så kallad interbedömarreliabilitet, är 

att reliabiliteten i studien ökar (Patel & Davidson, 2003). Det var också vad vi eftersträvade, 

men på grund av att rektorerna vi skickat mail till inte gav oss den hjälp vi behövde fick detta 

ändras. I slutändan var det bara vid två av intervjuerna som båda deltog. I de tre återstående 

intervjuerna deltog endast en av oss. För att den av oss som inte deltog vid själva intervju-

tillfället skulle vara delaktig i så hög grad som möjligt, fick denne stå för transkriberingen av 

den intervju som missats. Den som genomfört intervjun satt givetvis med för att bistå med 
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eventuell hjälp eller förtydligande. Valet av att spela in alla intervjuer möjliggjorde detta och 

det är något som påverkat denna studies kvalitet i positiv riktning. 

 

6.2. Tillförlitlighet och etiska överväganden i studien 

Något som måste tas i beaktande är hur tillförlitlig en studie är. Validitet och reliabilitet är det 

som forskaren ska förhålla sig till. Det mätinstrument som används i en studie ska mäta det 

som det avser att mäta, som Patel och Davidson (2003) beskriver det. Instrumentet i vår studie 

var intervjufrågorna som skulle ge svar på informanternas upplevelser och erfarenheter kring 

ett specifikt ämne. För att försäkra oss om att intervjufrågorna skulle ge svar på våra 

forskningsfrågor tog vi hjälp av vår handledare att finslipa frågorna. Eftersom de svar vi fick 

korrelerade i mycket hög utsträckning med vad som efterfrågades drar vi slutsatsen att våra 

informanter förstod frågorna såväl som vad som efterfrågades. Att den som blir intervjuad gör 

just det är något som Kylén (2004) anser är viktigt. Om svaren som informanten ger är sanna 

men irrelevanta för studiens syfte har svaren hög reliabilitet men trots det låg validitet 

eftersom det uppenbarligen inte mätte vad som avsågs att mätas (Kylén, 2004). Något som 

försvårar generaliserbarheten med studien är det faktum att informanters svar kan ändras även 

om samma fråga ställs till samma person men vid ett annat tillfälle. Patel och Davidson 

(2003) förklarar detta med att personen kan ha ändrat uppfattning eller att stämningsläget är 

ett annat, men detta påverkar enligt dem inte reliabiliteten. När det gäller vår forsknings 

generaliserbarhet gentemot andra forskningsområden alternativt på nationell nivå har vi svårt 

att se hur det skulle vara möjligt. Det är dock något som Kvale och Brinkman (2009) anser 

ska tas i beaktande, men de menar också att ett fåtal informanter minskar möjligheten till 

generaliserbarhet. Att överföra resultaten till nationell nivå är en omöjlighet anser vi, men 

studiens upplägg kan definitivt användas riktat mot vilket som helst av de ämnen som 

betygsattes i årskurs 6 läsåret 2012/2013 och inte bara i ämnet engelska.  

Utöver en studies tillförlitlighet är etiska hänsyn en av de viktigaste aspekterna vid forskning. 

I vår studie har vi använt oss av Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer för att säkerställa våra 

informanters etiska rättigheter. Lärarna i vår studie gav ett informerat samtycke och var 

informerade om att de när som helst kunde avbryta intervjun och kunde även efter att 

intervjun blivit genomförd välja att inte delta. Lärarna i intervjuerna garanterades anonymitet, 

till viss del för att undvika sena avhopp, men även för att få så många informanter som 

möjligt. Det överordnade skälet var dock att eftersom många av lärarnas svar berör elever var 

anonymitet ett krav. All information som rör informanterna har avkodats eller förstörts för att 

garantera informanternas anonymitet, vilket är viktigt enligt Vetenskapsrådet (2002). Även 

om det inte är ett krav valde vi att inte ta med i studien ifall informanten var en man eller 

kvinna, dels för att säkerställa anonymiteten men även för att vi inte anser att det är relevant 

för vår studie. Vid presentationen av informanter har vi vid vissa valda tillfällen beskrivit 

information vagt eftersom vi bedömt att det annars funnits en risk att identifiera informanten. 

Kravet på anonymitet minskar till viss del en forsknings tillförlitlighet eftersom det är svårt, 

och i vissa fall omöjligt, att upprepa forskningen då den insamlade informationen inte finns 

tillgänglig.  
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6.3. Analysmetod och sammanfattning  

Relativt tidigt i vår studies framväxt var vi inställda på att utifrån informanternas svar 

upptäcka olika slags fenomen. Johansson och Svedner (2006) menar att det är viktigt att 

betänka hur materialet ska analyseras eftersom det styr antalet informanter. Med bland annat 

det i åtanke valde vi den kvalitativa forskningsintervjun tack vare dess möjlighet att ge fylliga 

svar. Vid själva analysen av informanternas svar var vår ambition att följa det sätt som Stukát 

(2011) beskrivit, vilket vi lyckades med till viss del. Det transkriberade materialet läste vi om 

och om igen tills vi hade god inblick i vad det innehöll. Därefter kunde vi upptäcka skillnader 

och likheter och började urskilja ett antal olika kategorier. Stukát (2011) menar att katego-

rierna inte får överlappa varandra, men vi upptäckte att våra kategorier gjorde det. Till 

exempel material som berörde de nationella proven förekommer i flera av de andra katego-

rierna. Orsaken till att det blev så är troligen vår bristande erfarenhet av att analysera på denna 

för oss höga nivå. 

Sammanfattningsvis är vi till största delen nöjda med våra val i metoden och skulle antagligen 

göra liknande val ifall vi skulle göra om studien. De fel och brister som trots allt uppstått är 

antagligen fel i utförandet Detta eftersom vi insett att våra kunskaper på vissa områden, som 

till exempel vid analys, inte varit på en avancerad nivå ifall vi ska vara snälla med oss själva.    

  



25 
 

7. Resultatdiskussion  
I detta avsnitt diskuterar vi och drar mer långtgående slutsatser i förhållande till studiens 

resultat där vi kopplar våra resultat till tidigare forskning. Avslutningsvis reflekterar vi över 

hur denna studie stödjer oss i vår framtida profession och ger förslag till fortsatt forskning.  

 

7.1. Förändring i undervisningen  

En av de mest positiva slutsatser som vi drar ur vårt resultat är det faktum att den nya 

läroplanen, Lgr11, tillsammans med den tidigarelagda betygsättningen har ökat lärarnas fokus 

på det engelska språkets muntliga kommunikationsform. Orsaken till lärarnas ökade fokus på 

detta område är till stor del kunskapskravens betoning av att det är elevernas förmågor som 

ska bedömas och betygsättas. De svar som våra informanter gav oss som visade detta stod i 

kontrast till våra egna iakttagelser från våra VFU-perioder där det muntliga inslagen var av 

sekundär karaktär. Tornberg (2009) som påpekar samma sak som vi gjort är att många under-

visningsmetoder överlevt både läroplansbyte såväl som ändring av betygssystem. Tholin 

(1992) anser att den traditionella undervisningen som både vi och Tornberg hänvisar till, inte 

är det bästa sättet när det gäller att lära sig ett nytt språk, i detta fall engelska. Det muntliga 

och mer fria användandet av engelska är enligt vår mening något som förebygger de 

svårigheter som Tholin menar att den traditionella undervisningen leder till. 

 

7.2. Betygens påverkan  

Den praktiska påverkan på undervisningen var kopplad till hur våra informanter uppgett att 

skolan de arbetar på löst situationen för att tillgodose behörighetskraven. Trots att alla 

informanter var behöriga att sätta betyg löste skolorna det olika organisatoriskt. Det vi vill 

lyfta är den skola som ändrat sin organisation såtillvida att lärare nu följer eleverna under 

årskurserna 4-6 även om eleverna fysiskt byter skola till en skola inriktad mot årskurserna 6-9 

i årskurs 6. Vi ser två positiva aspekter med detta. Det första är att elever vid byte av skola 

kan uppleva en viss oro och otrygghet då de både ska få nya lärare och byta skola, men som 

genom detta sätt mildras då läraren följer med i övergången. Det andra är att betyget i årskurs 

6 på våren ska vidimera elevens kunskaper i förhållande till hela kunskapskravet för årskurs 6. 

Med andra ord ska alla elevens prestationer fram till slutet av årskurs 6 betygsättas. Därför 

blir betyget mer rättvisande ifall den betygsättande läraren också är den lärare som följt 

eleven från årskurs 4.  

Hur har då införandet av betyg påverkat eleverna enligt våra informanter? Glädjande nog ser 

informanterna mest positiva sidor med betyg. Eklöf (2011) framhåller att betygen har olika 

funktioner. En av dessa funktioner är motivation och vårt resultat visar att betyget fungerar 

motivationshöjande, men även kan sänka motivationen. De elever som redan före införandet 

av betyg presterat väl i skolan är oftast de elever som uppvisar ökad motivation inför 

betygsättning. Dessa elever tar skolan mer på allvar och tar mer ansvar kring sina studier. 

Elever som redan före införandet av betyg riskerat att inte uppnå målen är de elever som 

alltför ofta uppvisar sänkt motivation när de ska betygsättas. Det är givetvis lätt att dra 

paralleller till både Linde (2003) och Wedman (1983, refererad i Wikström, 2011) som båda 
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påpekade betygens tveeggade motivationsfaktor. En slutsats som vi drar av detta är att 

högpresterande elever genom sina höga betyg får en ökad motivation till skillnad från de 

lågpresterande elever som genom sina låga betyg får sänkt motivation. En sådan utveckling 

kan leda till att vissa elever på grund av sin minskade motivation gentemot skolan väljer bort 

högre studier. Klyftan mellan högpresterande elever och lågpresterande elever växer därmed.  

 

7.3. Underlag för bedömning  

För att svara på forskningsfrågan om vad som låg till grund för betyget bad vi lärarna beskriva 

vilka informationshämtande metoder de använde. Informanterna gav liknande svar, nämligen 

att alla använde sig av ett stort och varierat underlag som grund till de betyg de gav på eleven. 

Detta är helt i linje med Lgr11 där det står att läraren ”vid betygsättning [ska] utnyttja all 

tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven 

och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper” (Skolverket, 2011b, s. 18). Insamlandet 

av denna information har skett på olika sätt. Den skriftliga produktionen under terminen har 

sparats och legat som grund till bedömning. Detta kan kallas såväl summativ som formativ 

bedömning 

Den muntliga delen som även ska ligga till grund för betyget är mer komplicerad att 

dokumentera. De sätt som använts är löpande anteckningar, muntliga framställningar och 

inspelade konversationer mellan elever. Vid de muntliga framställningarna används respons 

eller feedback av åtminstone en lärare i studien. Detta arbetssätt är enligt Lundahl (2012) en 

del av formativ bedömning eftersom responsen och feedbacken både har framåtsyftande och 

bakåtsyftande karaktär. Han påpekar också vikten av att eleverna själva bedömer sina insatser, 

en åsikt som vi delar eftersom vi anser att det är en viktig del vid formativ bedömning. Tyvärr 

framgick det inte av våra intervjuer ifall våra informanter även använde sig av kamratrespons 

eller liknande för att mer involvera eleverna i bedömningen vilket skulle varit intressant för 

vår studie. Inte heller kunde vi göra någon direkt koppling till ESP utifrån informanternas 

svar. Varför en sådan koppling inte kan göras framgår inte, men vi finner det en aning 

anmärkningsvärt eftersom vi anser att ESP är väl lämpad till detta.  

De nationella proven som vi mer ingående diskuterar i ett annat avsnitt måste vi dock beröra 

även här. Detta eftersom fyra av fem informanter berättade att de använt sig av det nationella 

provet som informationshämtande underlag alltså som ett bra tillfälle för eleverna att visa de 

förmågor som sedan ska bedömas. Det ligger helt i linje med det som står i Skolverkets 

rapport (2012b) Ämnesproven i grundskolans årskurs 6. Där står det att eleverna ska få 

möjlighet att i ämnet engelska visa sin förmåga i de tre provdelarna skriva, reception och tala. 

Det är åtminstone vad proven strävar efter. Som komplement till övrigt betygsunderlag är 

resultatet från det nationella provet utmärkt att använda enligt vår mening. Det vi vill lyfta är 

det lärare B påpekade, nämligen att ifall flera elever presterar ett lågt resultat på samma del av 

provet använder läraren det för att rikta undervisningen mot just det området. Detta för att ge 

eleverna möjlighet att öva upp sin förmåga och därigenom även få ett bättre bedömnings-

underlag.   
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7.4. Betygskriterier i engelska  

Det faktum att många informanter menar att det handlar om tolkning av betygskriterier får oss 

att koppla våra tankar till det absoluta betygssystemet. Detta eftersom i det betygssystemet var 

det upp till varje lärare att bedöma nivåerna på elevernas kunskaper. När lärare saknar tydliga 

direktiv vad och hur något ska bedömas blir det lärarens tolkning av vilken kunskap som 

svarar mot de betygskriterier som finns i styrdokumenten och i detta fall Lgr11 som gäller. Vi 

anser inte att det är lika stor skillnad idag mellan hur lärare bedömer och betygsätter i 

förhållande till lärare som arbetade då det absoluta betygssystemet var aktuellt. Men den 

svenska skolan strävar efter att vara likvärdig och vi anser att så länge som samma kunskap 

bedöms olika kommer ett betyg aldrig att vara helt rättvisande eller jämlikt. Ett stöd till en 

likvärdig skola är Lgr11 eftersom de fem informanter vi intervjuat alla upplevt att det varit 

tydligt vad som ska bedömas, nämligen förmågorna. Det som har varit svårt har varit 

tolkningen av värdeorden som särskiljer exempelvis ett E från ett C. Svårigheten kring 

värdeorden signalerar att de lärare som upplevt det svårt inte haft/fått möjlighet att sätta sig in 

i betyg och bedömning i den utsträckning som behövts. Selgheds (2011) åsikt är hur viktigt 

det är att läraren är väl insatt i vad som ska betygsättas och hur. Det stöd som 

Kommentarmaterial till kursplanen i engelska (2011a) syftar till att ge verkar inte ha gett 

lärarna tillräckligt stöd vid tolkning av värdeorden. Vi ställer oss frågan om det kan vara så att 

alla lärare inte har getts tid och förutsättningar att sätta sig in i materialet? Något som både vi 

och en del av lärarna i vår studie efterfrågat är exempel på hur elevtexter ska bedömas. Det 

bedömnings- och betygsstöd som både vi och lärarna i vår studie efterfrågat finns inför läsåret 

2013/2014 tillgängligt att beställa från Skolverket. Vi vill inte vara kritiska mot Skolverket 

mot att bedömningsstödet inte fanns tillgängligt inför första tillfället då betyg sattes i årskurs 

6 utan väljer att tänka bättre sent än aldrig. Med allt detta i åtanke kan vi konstatera att det 

funnits brister i implementeringen av det nya betygssystemet och brister vid betygsättning 

påverkar eleverna på oförutsedda sätt. Denna studies omfång kan inte överblicka hur detta 

kommer att påverka eleverna, men det finns anledning till oro anser vi. Detta eftersom bland 

annat ett felaktigt betyg kan påverka motivationen negativt. 

En grund för att kunna bedöma elevers kunskap i att uttrycka sig verbalt på engelska är att 

eleverna faktiskt pratar engelska under lektionstid. Det låter självklart men är mer komplicerat 

än så. Hur ska läraren kunna låta alla eleverna tala och samtidigt hinna med att bedöma det 

som sägs? Att dela upp klassen är en lösning som tas upp och det är givetvis en utmärkt idé 

ifall något speciellt ska bedömas eftersom läraren kan sitta med i den grupp som ska bedömas 

medan övriga i klassen arbetar självständigt. Att dela upp klassen är också en fördel för de 

elever vars personlighet gör att de känner obehag eller osäkerhet inför att tala i stor grupp. 

Dessa elever utgör en utmaning för alla lärare. Vi anser att det är upp till varje lärare att finna 

undervisningsformer som möjliggör för alla elever att våga tala och därigenom visa och 

utveckla sin förmåga. Det är givetvis också viktigt att klassrumsklimatet tillåter alla elever att 

våga komma till tals. 
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7.5. Betygssteg och de nationella proven 

För att betyg ska vara ett bra redskap för att kunna jämföra alternativt särskilja elever måste 

betygen sättas likvärdigt. Ifall lärare inte har ett gemensamt förhållningssätt vid betygsättning 

går inte betygen att använda på speciellt många sätt. Med det sagt är det anmärkningsvärt hur 

olika lärarna i vår studie uppfattat hur betyg ska sättas. Vår ambition är inte att bedöma 

huruvida de tänkt rätt eller fel utan snarare att fokusera på det faktum att de tänker så olika. 

Dokumenten som styr detta i grunden, t.ex. information från Skolverket, är desamma för alla 

som undervisar i svensk skola. Men trots det tolkas det uppenbarligen olika, till och med i vår 

studie som endast innefattar fem lärare. En intressant fråga i sammanhanget är hur det ser ut 

på nationell nivå. Orsaker till detta kan bland annat vara otydliga direktiv från pedagogiska 

ledare eller att lärare blivit förberedda på olika sätt. Den enda gemensamma förberedelsen 

lärarna i vår studie fått är en heldagsutbildning anordnad av Skolverket. Enligt vår mening var 

inte detta tillräckligt för att få lärarna att betygsätta på ett likvärdigt sätt. Det är problematiskt 

eftersom Selghed (2011) betonar hur viktigt det är med lärares kunskaper i hur bedömningen 

ska gå till och vad det är som ska bedömas för att lärarna ska kunna göra ett så bra arbete som 

möjligt på detta område. Denna åsikt delas av Wikström (2011) som också lyfter den stora 

roll som lärare i svenska skolor har vid betygsättning. Selghed (2011) problematiserar också 

de svenska lärarnas roll som både pedagog och domare. Den tudelade roll som lärarna har är 

något som vi före studien inte reflekterat över speciellt mycket. En förutsättning för att läraren 

ska kunna sköta sitt uppdrag som bedömare på ett så korrekt sätt som möjligt är att läraren 

besitter solida kunskaper kring betyg och bedömning. Våra informanters svar tyder enligt vår 

mening på att de inte fått tillräckligt gedigna kunskaper i detta, något som både Selghed och 

Wikström betonat som viktigt.  

Det nationella provet i engelska var inte något som vi inför studien fokuserade särskilt mycket 

på. Här måste vi vara lite självkritiska eftersom alla våra informanter på eget initiativ tog upp 

det nationella provet. Gruppen var homogent positiv till de nationella proven eftersom de 

fungerade som ett stöd vid betygsättningen på vårterminen. Den arbetsbelastning som 

speciellt rättningen av proven innebar, vilket några av lärarna lyfte, borde enligt vår mening 

fått även den mest entusiastiske förespråkaren för nationella prov att bli mer negativ till dessa 

prov. Förklaring till lärarnas positiva omdömen måste vara de nationella provens ena syfte att 

stödja läraren för att säkerställa att betygsättning och bedömning blir så likvärdig som möjligt. 

 

7.6. Lärarnas övriga reflektioner  

Det betyg som ges till eleverna i årskurs 6 används inte för urval till högre studier. Detta är 

något som tre av våra informanter poängterar. Delvis på grund av detta har dessa lärare lite 

svårt att se den praktiska nyttan av betyg. Eklöf (2011) som visserligen menar att betygen kan 

ha en urvalsfunktion nämner också att betygen kan ha en informerande funktion. Lärare A 

beskriver denna informerande funktion som en hjälp för eleven att få en bild av var eleven 

befinner sig i sin kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven. Även lärare B delar 

denna åsikt. Att använda betyg som information till eleverna tycker vi låter alldeles utmärkt, 

men det förutsätter också att eleverna förstår vilken kunskap betyget speglar.  
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På våren 2013 skulle lärarna i vår studie sätta betyg, genomföra nationella prov med 

efterföljande rättning och skriva skriftliga omdömen utöver ordinarie undervisning med 

tillhörande planering. Med tanke på detta är det inte förvånande att våra informanter tyckte att 

arbetsbelastningen stundtals var väldigt hög. Denna arbetsbelastning har uppmärksammats 

och åtgärdats till viss del i och med regeringens proposition Minskade krav på dokumentation 

i skolan (Utbildningsdepartementet, 2013) som inför läsåret 2013/2014 vunnit laga kraft och 

därigenom tagit bort kravet på skriftliga omdömen i årskurs 6. Vi anser att det är positivt när 

regering och riksdag är lyhörda och uppmärksammar lärares arbetssituation och åtgärdar 

upptäckta brister. Det som vi konstaterar är att de lärare som 2012/2013 undervisade i årskurs 

6 hamnade i kläm. De skulle inte bara vara de första att sätta betyg i årskurs 6 utan också vara 

de sista att skriva omdömen i årskurs 6 eftersom lagändringen kom till stånd först påföljande 

läsår.  

 

7.7. Pedagogiska implikationer 

För oss som blivande lärare har denna studie gett oss en ökad insikt i hur betydelsefull den 

pedagogiska dokumentationen är och även att betyget ska spegla hela terminen. Med andra 

ord är det viktigt att arbetet kring bedömning och betyg ses som en process under hela 

terminen eller läsåret. Flera av lärarna i studien nämnde att eleverna blivit mer medvetna om 

sitt eget lärande samt att de är mer intresserade av vad som ska bedömas och även betygsättas. 

Det är fördelaktigt att göra eleverna delaktiga i denna process och att de får veta vad som ska 

bedömas och när. Vi känner oss nu mer förberedda inför att eventuellt behöva sätta betyg tack 

vare vår bakgrundsforskning kring ämnet och av att ha fått ta del av våra informanters 

erfarenheter.  

Förberedelserna som gjordes inför att sätta betyg läsåret 2012/2013 i årskurs 6 var till viss del 

bristfälliga och det saknades en viktig hjälp till lärarna, en hjälp som nu finns inför de läsår 

som följer. Den hjälpen eller snarare stödet kommer från de personer som var banbrytare på 

detta område, där vår forskning till viss del kan förmedla några av dessa lärares erfarenheter 

och reflektioner kring att sätta betyg i årskurs 6. En framtida betygsättande lärare kan för-

hoppningsvis få en del av sina frågor besvarade genom att ta del av denna studie. 

 

7.8. Förslag på fortsatt forskning 

Vidare forskning, ifall fokus ska ligga på engelska, kan vara att genomföra en liknande studie 

som denna, men med inriktning mot elevernas reflektioner. En bra och intressant metod att i 

så fall använda är fokusgruppsamtal där eleverna får samtala i mindre grupper. Om den som 

genomför en sådan studie har tillräckligt med tid till sitt förfogande kan även intervjuer med 

elevernas lärare genomföras. De två metodernas resultat skulle antagligen komplettera varan-

dra men ifall lärarna och deras elever har vitt skilda åsikter skulle även detta komma fram.  

En etiskt känslig forskningsinriktning skulle vara att närmare beforska hur socioekonomiska 

faktorer påverkar elevernas studieresultat. Det finns tidigare forskning som visar att så är 

fallet. Den studie vi genomfört visar att klyftan mellan hög- respektive lågpresterande elever 

riskerar att öka på grund av att de blir betygsatta, eftersom ett högt betyg kan öka motiva-
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tionen medan ett lågt betyg kan sänka motivationen. Ifall ett barn har det tungt hemma på 

grund av socioekonomiska faktorer och därtill riskerar att inte få godkända betyg, kan många 

framtida yrken eller utbildningar vara stängda redan i tidig ålder för ett sådant barn. Men hur 

en forskning kring detta ska genomföras har vi ingen färdig lösning på men vi anser att det är 

ett väldigt viktigt område att beforska.  
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Bilaga Intervjufrågor  
 

Intervjufrågor 

1. Vilken lärarutbildning har du? 

2. Vad har du för utbildning i ämnet engelska?  

3. Antal år i yrket? 

4. Vad har du för utbildning kring betyg och bedömning? 

5. Har din undervisning påverkats av att betyg har införts i årskurs 6? Om ja, i så fall 

hur? 

6. Genomförde du undervisningen på något nytt och/eller annat sätt för att underlätta 

betygsättningen? Om ja, hur? 

7. Hur dokumenterar du elevernas förmågor med kunskapskraven i åtanke? 

8. Förändrades skolans organisation för att anpassas till betygsättningen? 

9. Vilka positiva aspekter av betygsättande uppfattade eleverna enligt din åsikt? 

10. Vilka negativa aspekter av betygsättande uppfattade eleverna enligt din åsikt? 

11. Vad är kortfattat din åsikt om betyg i årskurs 6? 

12. Hur uppfattade du betygskriterierna i engelska?  

13. Tycker du att målen i engelska var mätbara? 

14. På vilka sätt fick eleverna möjlighet att visa sina förmågor som låg till grund för 

bedömning? 

15. Vilka upplevelser har du kring betygsättning? 

16. Var det någon skillnad på att sätta betyg på höstterminen jämfört med vårterminen, i 

så fall vad bestod denna skillnad i? 

17. Vilka erfarenheter tar du med dig av att ha satt betyg i årskurs 6? 

18. Finns det något som du vill tillägga som komplement till denna studie? 

 


