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Sammanfattning 

I studien har rektorer, lärare i engelska och elever på en gymnasieskola blivit intervjuade med 

utgångspunkt i arbetet med det centrala innehållet och kunskapskraven i kursen engelska 5. 

Rektorerna och lärarna har beskrivit hur de ser på arbetet med styrdokumenten, ansvaret och 

betydelsen för eleverna. Eleverna har beskrivit hur de uppfattat arbetet, sin egen insats och 

vikten av detsamma för deras resultat. Studiens syfte var att synliggöra hur rektorer och 

gymnasielärare beskriver sitt arbete med att förmedla innehållet i det centrala innehållet och 

kunskapskraven för engelska 5 och hur elever tolkar och förstår innebörden av dessa, deras 

användning och betydelse. Semistrukturerade intervjuer har genomförts och dessa har 

analyserats från ett fenomenografisk perspektiv för att uppdaga hur individerna förstått 

uppdraget. I analysen framställdes översikter av de olika grupperna vilka belyste både likheter 

och olikheter mellan individerna i gruppen. Rektorerna lyfte fram betydelsen av detta arbete för 

elevernas kunskapsutveckling och för elevinflytande men förlitade sig helt på lärares profession 

vad gäller genomförandet. Trots att lärarna kämpade med att förklara innehållet och begreppen 

i kunskapskraven för eleverna kunde de alla se nyttan av dessa för kunskapsutveckling. 

Eleverna förstod dock inte alltid betydelsen eller hur de kunde dra nytta av dessa. Eleverna 

kände till begreppen i kunskapskraven och deras innebörd i varierande grad men de hade inte 

förståelse för deras betydelse för den egna kunskapsutvecklingen i kursen. Sammanfattningsvis 

visar resultatet att trots att lärarna är medvetna om svårigheterna med att arbeta med 

styrdokumenten finns det fortfarande en diskrepans mellan lärares försök att förmedla 

innehållet och begreppen och elevernas förståelse av hur detta kan appliceras på deras eget 

lärande. Rektorerna tycktes inte se någon anledning att träda emellan och stötta lärarna. 

Sammanfattningsvis är det väsentligt att poängtera vikten av att lärare ges möjligheter till 

samarbete för att utveckla detta arbete och därmed höja kvaliteten på undervisningen. 

 

Nyckelord: gymnasieelever, förståelse, gymnasieskola, kunskapskrav engelska 5, 

gymnasielärare 

  



 
 

Abstract 

In this study Heads, English teachers and pupils, at an upper secondary school, have been 

interviewed regarding how the syllabus in English 5 is taught, made comprehensible, perceived 

and its use and importance for student performance. The main purpose of this study was to 

highlight how heads and upper secondary school teachers understand the task of communicating 

the core content and the knowledge requirements for English 5 and how the pupils interpret and 

understand the meaning, use and significance of this activity. Semi-structured interviews were 

conducted, and the transcripts were analysed from a phenomenographic perspective to reveal 

how both individuals understood the task. In the analysis, group overviews of Heads, teachers 

and pupils were presented, highlighting commonalties as well as differences between members 

of the group. The Heads emphasised the implications of this work for learning as well as the 

importance regarding pupils’ participation in decision-making. The Heads rely solely on 

teachers’ professionalism. Even though the teachers struggle to make the wording of the 

assessment criteria clear to the pupils, they all recognised its usefulness for learning. The pupils 

clearly did not always apprehend its meaning or use. The pupils had a general sense of what the 

expressions used for the knowledge requirements meant, although there was considerable 

variation. They were not aware of the full potential of using the criteria to support their progress 

and the outcome their studies. The study concludes that although the teachers are aware of the 

difficulties with teaching the content and meaning of the syllabus there is still a discrepancy 

between the teachers’ attempts to communicate and the pupils’ comprehension of how that 

knowledge could be able applied to their own learning. Heads do not appear to see a need to 

intervene or support teachers. The study concludes by arguing that teachers need the 

opportunities to collaborate in order to advance this work and thus further the quality of their 

teaching. 
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Förord 

I mitt uppdrag som förstelärare i engelska på gymnasiet ingår att hålla sig uppdaterad gällande 

aktuell forskning. Att läsa en magisterutbildning har gjort det möjligt för mig att fördjupa mig 

i den senaste forskning, teorier och metoder men också att i ett sammanhang med andra studera 

och diskutera dessa. Jag har genom magisterutbildningen i utbildningsvetenskap fått en bredare 

kompetens och den kommer att finnas med i mitt fortsatta arbete i ämneslaget i engelska. 

Mitt varmaste tack till min handledare professor Lydia Kokkola för hennes tydliga och 

handfasta guidning genom detta arbete.  
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1 Inledning 

I lärarens uppdrag ingår att för eleverna introducera det centrala innehållet och kunskapskraven 

i en kurs. Frågan är hur och framförallt när man som lärare presenterar, förklarar, exemplifierar 

dessa mål och deras innebörd för eleverna, vad eleverna förstår vad gäller det central innehållet 

och vad de olika stegen i kunskapskraven innebär? I min roll som förstelärare i engelska har 

jag, från ett par av rektorerna vilka är verksamma vid den gymnasieskola där jag har min tjänst, 

fått indikationer på att det råder en diskrepans emellan lärares och elevers uppfattning om hur 

tydligt och begripligt det centrala innehållet och kunskapskraven förmedlas, åskådliggörs och 

förklaras. Om detta förhållande råder kan det leda till att elever upplever osäkerhet och stress 

vad gäller kursens innehåll och kring frågor som rör hur man uppnår ett visst betyg. Trots dessa 

signaler visar inte kursgruppsenkäten i engelska 5, från läsåret 16/17, vilken 200 elever från 

flygteknikprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet, 

idrottsprogrammet och estetiska programmet hade svarat på, att så är fallet. 

 

Tabell 1: Frågor hämtade från kursgruppsenkäten i engelska 5, VT 2018 

 

Dessa frågor rör elevers förståelse av kunskapskraven, huruvida de kan prata med läraren om 

sin progression och hur de ser på lärarens bedömning av uppgifter. 

 

3.1 Jag vet vad jag behöver kunna för att nå kunskapskraven i kursen 

Stämmer helt 67 34% 

Stämmer till stor del 77 39% 

Stämmer till viss del 52 26% 

Stämmer inte alls 4 2% 

 200 100% 

 

3.2 Jag kan samtala med läraren om hur jag ska kunna förbättra mina betyg 
Stämmer helt 78 39% 

Stämmer till stor del 73 37% 

Stämmer till viss del 45 23% 

Stämmer inte alls 4 2% 

 200 100% 

 

3.3 Jag tycker att mina prestationer bedöms rättvist 

Stämmer helt 94 47% 

Stämmer till stor del 77 39% 

Stämmer till viss del 24 12% 

Stämmer inte alls 5 3% 

 200 100% 

 

Läroplanen Gy 11 understryker i stycke 2.6 rektors ansvar som pedagogisk ledare att ” […] att 

planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i förhållande till de nationella målen” 

(Skolverket, 2011, s.15) där det även ligger på skolledarens ansvar att eleverna får information 

om i ämnen och om kurser. Vidare framgår det i läroplanen för gymnasiet vilka skyldigheter 

läraren har att informera elever om betygskriterierna det vill säga kursens kunskapskrav. Under 
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rubriken, 2.5 Bedömning och betyg, finns riktlinjer för lärare, ”Läraren ska redovisa för 

eleverna på vilka grunder betygssättning sker” (Skolverket, 2011, s.15). Att lärare kan 

åskådliggöra och förmedla kursmålen och betygskriterierna är således en viktig grundpelare i 

gymnasielärarens uppdrag. För att elever på gymnasiet ska kunna ges inflytande över sin egen 

utbildning, vilket de har rätt till enligt läroplanen, måste de ha en tydlig bild av vad som 

förväntas av dem. Om elever ska ha möjligheten att påverka sina studieresultat måste de känna 

till och ha en god förståelse av kursens innehåll och vad som krävs för att uppnå ett visst betyg. 

 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att synliggöra hur rektorer och gymnasielärare beskriver sitt arbete med att 

förmedla innehållet i det centrala innehållet och kunskapskraven för engelska 5 och hur elever 

tolkar och förstår innebörden av dessa, deras användning och betydelse. 

1.1.1 Frågeställningar: 

1. Hur arbetar rektorerna med skollagens krav på att eleverna ska få information om 

kurser? 

2. Hur beskriver gymnasielärare, vilka undervisar kursen engelska 5, att de gör det centrala 

innehållet och kunskapskraven tydliga för elever? 

3. Hur tolkar elever det centrala innehållet och kunskapskraven, hur ser deras förståelse 

ut? 

 

2 Bakgrund 

 Den svenska läroplanen för gymnasiet Gy11 

Den gemensam europeiska referensramen för språk, GERS, utgör den allmänna ram utifrån 

vilken man utarbetar kursplaner, läroplaner, examina och läromedel för språkinlärning i hela 

Europa och då även Sverige (Skolverket, 2009) GERS ska bilda en gemensam plattform för hur 

vi definierar, skapar gemensam förståelse, för vilka färdigheter i språket som krävs för de sex 

olika referensnivåerna som ingår i referensramen (ibid.). Dessa språkfärdighetsnivåer är 

generella, gemensamma för engelska, moderna språk svenska teckenspråk för hörande och är 

utformade så att de kan jämföras inom detta gemensamma europeiska system (Skolverket, 

2011). Skolverket poängterar att denna globala skala, som är resultatet av empirisk forskning, 

och där de olika stegen noggrant har analyserats, är ett redskap för den som undervisar i språk 

och kan användas för att visa på språklig nivå. Mål för referensramen är att både lärare och 

elever ska kunna reflektera kring en mängd frågor vilka alla rör språkinlärning, progression, 

kommunikation etcetera. Utöver detta betonar man i användarinformationen att syftet för 

referensramen vare sig tala om vilka mål som bör ställas upp eller att tala om vilka metoder 

användaren bör använda sig av. (ibid.) Sammanfattningsvis innebär detta att ”De deskriptorer 

som förslås grundar sig på sådana som många grupper av lärare – både med och utan det aktuella 

språket som modersmål – från en rad olika utbildningssektorer och med mycket olika 

språkutbildning och undervisningserfarenheter tycker är ”tydliga, användbara och relevanta” 

(Skolverket, 2009, s. xiv).” Det är endast ett fåtal av dessa deskriptorer som används i Gy11.  
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GERS ligger således till grund för den svenska läroplanen. Vidare innebär det att 

utformningen av beskrivningen av ämnet engelskas syfte är centralstyrda, utformade i form av 

ett ramverk, en guide, för den enskilda läraren och ska ligga till grund för när läraren fattar 

situationsbundna beslut för att tillmötesgå lokala behov och sina elevers intressen (Hult, 2017). 

Det centrala innehållet presenterar en kunskapsteoretisk hållning vad gäller omfattningen av 

innehållet och färdigheterna i kursen men inte en detaljerad beskrivning av densamma. För att 

planera och genomföra lektioner förväntas läraren tolka det central innehållet utifrån sin 

professionalitet och sitt omdöme, hen är alltså en nyckelfigur vad gäller tolkningen av det som 

skrivs i det centrala innehållet för de olika kurserna i engelska. Sammanfattningsvis kan sägas 

att lärare i Sverige förväntas använda sig av sitt professionella omdöme när de planerar och 

genomför sina lektioner vilket ska tillgodose elevernas behov. (ibid.)  Detta innebär att lärare 

är utelämnade till att, med hjälp av sina professionella kunskaper och kollegor, tolka 

kursplanernas komplexa innehåll och bryta ner detta till moment vilka ska ingå i 

undervisningen. 

Läroplanen för engelska inleds med en beskrivning av det engelska språkets ställning i 

dagens samhälle ”Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden 

som kultur, politik, utbildning och ekonomi” (Skolverket, 2011, s.53) Hult (2017) har i sin 

artikel granskat och analyserat ämnesplanen för engelska utifrån ovan beskrivna kategorier. 

Med utgångspunkt i ett diskursanalytiskt perspektiv menar Hult (2017) att trots att engelska har 

en sådan framträdande roll i undervisningen på nordiska universitet och en högt ställd förväntad 

roll i arbetslivet, är det förvånande att kursplanen i engelska inrymmer så få detaljer vad gäller 

de akademiska och professionella aspekterna av språket, särskilt i jämförelse med innehållets 

detaljerade beskrivning vad gäller sociokulturella sammanhang.  

Hult (2017) menar vidare att medan kursplanen förser lärarna med omfattande inspiration 

om hur de kan höja elevernas generella medvetenhet om språkets sociala ställning är där lite 

guidning om hur man kan medvetandegöra eleverna om engelsk språkets ställning som ett 

lingua academica, det vill säga de kunskaper som syftar till att förbereda elever för att kunna 

använda språket i högre studier. Detta gäller även för lingua economica, aspekter av språket 

kopplade till finans, forskning och teknik. Även om betydelsen av ett lingua academica och ett 

lingua economica inte utelämnas så finns där väldigt lite detaljer om vad progressionen i dessa 

områden skulle kunna innefatta vilket lämnar stort tolkningsutrymme till läraren om hur detta 

ska uppnås. (ibid.)  

 Kunskapskraven i engelska 5 i relation till GERS 

GERS utgör således den grund utifrån vilken Skolverket har utformat Gy11. De steg som 

engelskan är indelad i relaterar till de språknivåer man återfinner i GERS dock spänner nivåerna 

i referensramen över ett större fält både högre och lägre vad gäller nivåer (Skolverket, 2011). 

Kursen engelska 5 motsvaras av B1.2 i nivåskalan GERS. Emellertid är alla färdighetsnivåer 

utförligt beskrivna i GERS och det finns gemensamma referenspunkter mellan referensramen 

och ämnesplanen i engelska vad gäller lärande, språkfärdighetens karaktär, tillämpning.  

Däremot har man i ämnesplanen valt att använda sig av så kallade deskriptorer med det avses 

formuleringar, beskrivningar och uttryck hämtade från GERS, när så varit möjligt. (ibid.) Detta 

har inneburit att man i kunskapskraven för engelska, använt sig av ett fåtal progressionsuttryck, 

och syftet med dessa är följaktligen att de ska vara ”uttryck som på ett enhetligt sätt beskriver 
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kunskapsnivåer för olika betygssteg” (Skolverket, 2011, s.8). För att den undervisande läraren 

ska förstå den djupare och mer omfattande innebörden av dessa progressionsuttryck måste hen 

vara väl insatt i den delen av, kommentarmaterialet till ämnesplanen i engelska i 

gymnasieskolan, vilken förklarar och ger exempel. Skolverket poängterar och förklarar de olika 

begreppens relevans och användning i undervisningen följaktligen är syftet och målen för 

undervisningen i engelska att dessa gäller för ämnet i sin helhet. Målen är de kunskaper som 

eleverna ska ges möjlighet att utveckla och är skrivna i punktform, utan inbördes rangordning 

och en tydlig koppling finns emellan mål och kunskapskrav (Skolverket, 2011). Både elever 

och vårdnadshavare har tillgång till innehållet i kunskapskraven något som betonas av 

Svennberg, Meckbach och Redelius (2016). Vidare beskriver det centrala innehållet det som 

undervisningen ska behandla i de olika kurserna (ibid.). I kursen engelska 5 beskrivs den 

muntliga och skriftliga framställningen, produktion och interaktion, i kunskapskraven enligt 

följande (Skolverket, 2011): 

 

Betyget E: ”I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig 

relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med 

visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.” 

 

Betyget C: ” I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig 

relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även 

formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.” 

 

Betyg A: ” I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig 

varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt 

och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.” 

 

E C A 

Relativt varierat Relativt varierat Varierat 

Relativt tydligt Tydligt Tydligt 

Relativt sammanhängande Sammanhängande och relativt 

strukturerat 

Sammanhängande och 

strukturerat 

Visst flyt Med flyt  

I någon mån anpassat till syfte, 

mottagare och situation. 

Med flyt och viss anpassning 

till syfte, mottagare och 

situation. 

Med flyt och viss anpassning 

till syfte, mottagare och 

situation 

 

Tabellen visar de begrepp som används för att beskriva progressionen i kursen engelska 5 vad 

gäller skriftlig produktion. När man tittar på dessa uttryck, som de står skrivna i kunskapskraven 

för engelska 5, ger de inte läraren eller eleverna några exakta beskrivningar om vad som krävs 

för att uppnå ett visst betygssteg. Kommentarmaterialet till ämnesplanen i engelska i 

gymnasieskolan ger dock läraren en något mer utförlig beskrivning av vad som menas med 

dessa uttryck. 
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 Bedömning och kommunikation inom tidigare forskning 

Engelska 5 är för många elever den sista obligatoriska kurs de läser i ämnet och det innebär att 

där slutar formellt deras studier av engelska språket. I min undersökning har jag valt att få en 

generell överblick av lärares arbete med det centrala innehållet i kursen engelska 5 men 

fokuserat på skriftlig produktion, se syftesbeskrivning 1.1. Tidigare forskning som behandlar 

bedömning och kommunikation utgör ett ramverk till min studie. Grönlund (2008) lyfter fram 

vikten av att lärare har goda ämneskunskaper när de ska beskriva kursens framåtsyftande mål 

för eleverna, något som även Borg, Gericke, Höglund och Berg (2013) poängterar.  Resultaten 

bygger på en landsomfattande enkätstudie vilken omfattade 3229 gymnasielärare. Vidare 

understryker Grönlund (2008) betydelsen av att så kallade mål och kvalitetskriterier är tydliga 

för eleverna. Nordgren, Odenstad och Samuelsson (2008, s. 200) pekar på att ”I yrket ligger ett 

individuellt och kollegialt ansvar att kunna betygssystemet, att kunna tolka och omvandla det 

till en undervisning som inte glömmer att syftet med undervisningen är att lära, inte att mäta.”. 

I en artikel av Hattie och Timperly (2007), vilken har som grund Hatties sammanställning av 

meta-analyser med svar från 20–30 miljoner elever men också inkluderar en studie på feedback 

som har genomförts av Kluger och DeNisi (1996), betonas att lärarens agerande är av avgörande 

betydelse när det gäller att minska skillnaderna mellan elevers prestationer och den önskade 

måluppfyllelsen. Detta kan uppnås genom att eleverna får lämpliga utmaningar och specifika 

mål (ibid.). Genom att eleven får specifika mål att sträva mot fokuseras hens uppmärksamhet 

och lärarens återkoppling kan bli mer specifik, till skillnad från om målen är av mer generell 

karaktär (ibid.). Vidare understryker Hattie och Timperly (2007) att förhållandet mellan 

återkoppling och målrelaterade utmaningar är komplex. Återkoppling till eleven är effektiv när 

den visar på hens utveckling och/ eller hur hen ska fortsätta vidare. Att göra målen för eleverna 

tydliga är en stor utmaning för lärare. (ibid) Hattie och Timperly (2007) poängterar att 

återkopplingen till eleverna kan bidra till att de förstår och utvecklar effektiva strategier för att 

ta till sig och bearbeta målen för undervisningen.  

Att arbetet med att förklara, tydliggöra och konkretisera kunskapskraven för eleverna är 

av avgörande betydelse visas i en studie som har genomförts inom kursen biologi för gymnasiet. 

Granbom (2016) har i sin forskning, av ett delmoment i kursen biologi på gymnasiet, visat att 

om eleverna har förståelse för och medvetenhet om det centrala innehållet och kunskapskraven 

innebär det att de når högre betyg, fördjupade kunskaper, på det delmoment i kursen vilket 

studerades, i jämförelse med andra moment i kursen. Hen menar att om läraren ger eleverna 

möjlighet och verktyg att reflektera över det egna sättet att tänka, sina arbeten, resultat et cetera, 

leder det till en djupare förståelse och inlärning (ibid.). Genom att eleven själv får ta ansvar för 

sitt eget lärande, redan från den inledande fasen av ett moment, ges eleven möjlighet att 

individuellt och i grupp sammanfatta tidigare kunskaper inom området och utifrån dessa 

reflektioner, tillsammans med sina kurskamrater, bygga vidare mot en mer komplex förståelse 

av kunskapskraven (ibid.). Elever gagnas av att läraren ger dem syftet och ramarna inom ett 

specifikt kursmoment så att de inte tappar fokus på vad som förväntas i det momentet 

(Granbom, 2016). Det är därför av avgörande vikt att kunskapskraven görs begripliga för 

eleverna och i studien användes en matris för ändamålet, för att undvika missförstånd vad gäller 

det centrala innehållet och kunskapskraven (ibid.).  Vidare argumenterar Granbom (2016) att 

matriser har potentialen att få elever att förstå olika nivåer och därmed främja 
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kunskapsutveckling, något som även Muñoz och Guskey (2015) poängterar. Det är av 

avgörande betydelse att eleverna har förståelse för vad kunskapskraven, för de olika 

betygsstegen innebär, och vad som krävs av dem för att förbättra sina resultat och nå ett högre 

betyg (ibid.). Formativa metoder leder till att elever presterar bättre och med det uppnår högre 

betyg (Granbom, 2016). Återverkanseffekt eller så kallad washback effekt är inte något som 

enbart är negativt, det vill säga att lärares undervisning styrs av kortsiktiga mål så som att 

eleverna ska klara prov, utan kan även vara av positiv och framåtsyftande karaktär (Green, 

2013). Det summativa resultatet på nationella prov, är möjliga att användas under kursens gång, 

och kan fungera formativt i det att eleverna förstår hur deras kunskaper bedöms mot de olika 

nivåerna i kunskapskraven. Detta kan ge positiva återverkanseffekter då eleverna förstår vad 

som bedöms och hur nivån på deras prestationer förhåller sig till kursens kunskapskrav. 

Sammanfattningsvis är det en viktig del i lärarens uppdrag att förmedla och förklara det centrala 

innehållet och kunskapskraven i en kurs för eleverna och betydelsen av detta har visat sig i 

flertalet studier. 

Ett av de viktigaste syftena med införandet av Gy11 var att fastställa specificerade 

kunskapskrav med en tydlig progression som skulle utgöra grunden för de olika betygsstegen 

(Svennberg, 2018; Meckbach & Redelius, 2018). Svennberg et al. (2018) understryker att om 

det finns ett glapp emellan de nationella kunskapskraven och lärares betygssättning kan detta 

förklaras med oklara och svårtolkade formuleringar av kunskapskraven. Detta kan i sin tur 

äventyra elevers rätt till likvärdig bedömning oavsett undervisande lärare (ibid.). Gy11 var det 

ett försök att lösa problemet genom tydligare kriterier (ibid.). Trots att det finns uppenbara 

svårigheter med tolkningen av styrdokumenten betonar Skolverket i de övergripande målen och 

riktlinjerna för gymnasieskolan att: ”elevernas möjlighet att utöva inflytande på utbildningen 

och att ta ansvar för sina studieresultat förutsätter att skolan klargör utbildningens mål, innehåll 

och arbetsformer, liksom de rättigheter och skyldigheter eleven har” (Skolverket, 2011, s.6). 

Kopplingen mellan det centrala innehållet och kunskapskraven måste vara tydligt detta för att 

elever ska kunna se sambandet innehållet i undervisningen och vad betygen sätts utifrån 

(Thelin, 2012). Skolverket pekar på skolans och lärarnas ansvar vad gäller målen med 

undervisningen och att det är en ständigt pågående process vilken inte får stagnera. ”Skolans 

verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Detta kräver att 

verksamheten ständigt prövas och att resultaten följs upp och utvärderas samt att olika metoder 

prövas, utvecklas och utvärderas” (Skolverket, 2011, s.8). Denna skrivelse avser inte specifikt 

arbetet med kursmål och betygskriterier men det kan även inkludera denna del i undervisningen. 

Skolverket understryker vidare vikten av elevens delaktighet i processen; ”Läraren ska utgå 

från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sitt lärande” (Skolverket, 2011, s.13). 

Sammanfattningsvis betonar styrdokumenten med stor tydlighet betydelsen av ett omfattande 

och process-betonat arbetssätt som ska inkludera eleverna. Det innebär att eleverna ska ges 

återkommande möjligheter att utöva inflytande på undervisningen.  

 Tidigare forskning om lärarens roll i att kommunicera styrdokumenten 

Politiska beslut formar och förändrar skolan med syfte att förbättra kvaliteten på 

undervisningen. Day och Smethem (2009) betänker vilka effekter de många politiska 

reformerna har haft på lärares arbete och liv men även hur effektiva dessa initiativ till förbättring 

har varit. De utgår från vad som har skett i England men understryker att det finns mycket för 
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andra att ta lärdom av när det gäller hur dessa reformer påverkar lärare generellt sätt (ibid.). 

Hattie (2008) har i sin forskning uppmärksammat att politiker fokuserar på införandet av olika 

lagar och hur dessa reglerar strukturella förhållanden och inte undervisning. Day och Smethem 

(2009) menar att i många länder erfar lärare interventioner från regeringen i form av: nationella 

läroplaner, nationella prov, kriterier som ska mäta kvaliteten på en skola och vidare att dessa 

publiceras för att höja kvaliteten och samt med syfte att främja ökad valfrihet hos föräldrar 

(ibid.). Sachs (2016) pekar på att den rådande prestationskulturen, vilken i nuläget återfinns 

inbyggd i handlingsprogram och i praktiken i utbildningssystem och skolor, medför ökade krav 

på ansvarighet och insyn. Målet med de återkommande politiska reformerna är att lärare ska 

göras ansvariga, bli mer kompetenta och effektiva, samt att öka lärandet och åstadkomma en 

mer kvalitativ undervisning (Day & Smethem, 2009).  Dock menar Day och Smethem (2009) 

att detta leder till att lärare förminskas av samhället och allmänheten och att erfarenheter, över 

tid, har lett till att lärarkåren erfarit känslan av att ständigt vara bedömda på olika sätt och med 

olika syften. Utöver detta blir den bestående effekten av återkommande reformer att de 

undergräver lärares självstyre och utmanar deras professionella identitet både som individer 

och kollektiv (Day & Smethem, 2009).   

Hattie (2008) har i sin forskning, vilken spänner över 15 års tid, sammanställt över 800 

meta-analyser om vad som påverkar elevers prestationer i skolan. Hattie (2008) menar att inom 

utbildningssektorn, över lag, är budskapet att allt fungera som vanligt. Det är svårt att finna 

lärare som säger att de är sämre än genomsnittet samtidigt som föräldrar, politiker och 

skolledare har sin syn på vad vägen till framgång är vad gäller undervisning och förändringar i 

skolan (ibid.). Day och Smethem (2009) understryker i sin forskningsanalys att internationellt 

sett är lärares arbete nu mer transparent, kvaliteten synas och de hålls ansvariga för elevers 

utveckling och dessa kriterier står i nära relation till de mål vilka sätts upp av de styrande. 

Förutom detta pekar forskning på att användandet av indikatorer för prestation, en strategi som 

används när elevers resultat och lärares prestation ska mätas och är resultatet av de växande 

krav på ansvarighet och transparens som råder (Sachs, 2016). Hattie (2008) å andra sidan 

understryker att det finns mycket forskning vilken visar på hur lärare och skolor borde göra 

men att dessa exempel på vad som fungerar har fått lite gehör. Det finns således en mängd 

forskning inom området för utbildning men den används sällan av lärare inte heller leder denna 

kunskap till förändringar av styrdokument som kan påverka undervisningen (ibid.). Day och 

Smethem (2009) betonar att läroplanen i många länder fungerar som det huvudsakliga verktyget 

att kontrollera lärare, med medföljande kontrollmekanismer, har till syfte att säkerställa 

realiserandet av densamma och som även inkluderar en bestämd metod eller pedagogiska 

föreskrifter på så kallad best practice. Dagens skola domineras av ett fokus på lärares ansvar 

och prestation (Sachs, 2016). 

Sachs (2016) lägger tonvikten i sin studie på frågan om vad som påverkar lärares 

professionalism och praktik. Hen har gjort en tillbakablick över hur utvecklingen under de 

senaste tio åren ser ut med fokus på vad som har påverkat lärares arbete (ibid.). Läraren är den 

som leder arbetet i klassrummet, baserat på en planering av undervisningen med utgångspunkt 

i kursens centrala innehåll. För- och efterarbetet görs mestadels på egen hand, följaktligen sker 

stora delar av lärarens dagliga arbete ensamt. Detta kan i sin tur innebära bristfällig insyn i 

verksamheten, avsaknad av kommunikation och diskussion med kollegor om innebörden i 

styrdokumenten kan påverka kvaliteten på undervisningen och bedömningen av elevernas 
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kunskaper. Sachs (2016) har funnit att lärare övervakas och bedöms enligt kriterier 

sammanlänkade med läroplanen och disciplineras och belönas i enlighet med deras prestationer. 

Skolor med sjunkande resultat leder till att kvaliteten på undervisningen ifrågasätts som i sin 

tur leder till tidningsrubriker och politiska interventioner. Detta får till följd en undfallande 

lärarprofession som ständigt ska agera i enlighet med de styrandes dekret vilket leder till avogt 

inställda lärare vilka anammar en så kallad teach to the test mentalitet. (ibid.) Både undervisning 

och hur prov är utformande samverkar och kan skapa både negativa och positiva 

återverkanseffekter (Green, 2013). Prov kan användas för att elever ska vara mer 

uppmärksamma under lektionerna och för att de ska förbereda sig mer grundligt inför 

lektionerna (Djurić, 2009). Djurić (2009) menar vidare att återverkanseffekter kan fungera som 

ett kraftfullt redskap för att åstadkomma förändringar i bland annat undervisning. Således kan 

tester med tydliga kopplingar till kunskapskraven leda till positiva effekter på elevers 

lärandestrategier. Hattie (2008) pekar på att för att kunna förbättra kvaliteten och likvärdigheten 

i undervisning och bedömning måste lärare ges större möjligheter att tillsammans fortlöpande 

arbeta med innehållet styrdokumenten. Day och Smethem (2009) menar vidare att lärare har 

under årtionden fokuserat mer på överlevnad än på utveckling och att detta beror på sociala och 

ekonomiska förändringar vilka har ställt nya krav på lärare samtidigt som skolan reformerats 

återkommande, i syfte att höja kvalitén. Hattie (2008) påtalar att det behövs miljöer där lärare 

kan prata om deras undervisning, där misstag eller svårigheter ses som möjligheter till lärande, 

där förkastandet av inkorrekta uppfattningar välkomnas och att man i dessa sammanhang har 

möjlighet att känna sig trygg som lärare, att lära om och lära nytt. Day och Smethem (2009) 

påtalar att lärare lever i en verklighet där ett värde ersätter ett tidigare värde, med konkurrens 

emellan skolor, inom skolor och mellan lärare i motsats till samarbete. Sammantaget blir 

effekten att lärare bevakar varandra och det leder till att tilliten undergrävs och att det utvecklas 

en kritisk inställning till risktagande (Sachs, 2016). Sammanfattningsvis understryker Hattie 

(2008) att för de flesta lärare är undervisning något som är av en privat natur, vilket sällan 

ifrågasätts eller utmanas, och något som sker bakom stängda dörrar.  

 Studiens förankring i lärarens dagliga arbete 

I lärarens arbete ingår det att i en kurs ge eleverna både formativa och summativa bedömningar. 

Formativ bedömning är en betydelsefull del i undervisningen med återkoppling till eleverna 

vars syfte är att främja och stötta kunskapsutvecklingen hos dem. Skolverket (2018) 

understryker att det är viktigt att läraren utformar bedömningssituationer som syftar till att ge 

information om en elevs kunskaper. Denna information är viktig för att stötta den enskilda 

elevens kunskapsutveckling men kan även användas av läraren för att utveckla och förbättra 

undervisningen. Eleverna måste ges möjlighet att både öva och lära sig och att detta ska vara 

av en framåtsyftande karaktär och där den formativa återkoppling som sker måste vara relaterad 

till kursens centrala innehåll och kunskapskraven. (ibid) Skolverket (2014) ställer frågan i en 

publikation om formativ bedömning ”Vad ska eleverna lära sig?” (Skolverket, 2014, s. 1) vidare 

understryker man att målen för undervisningen ”Måste vara tydliga och begripliga för eleverna” 

(Skolverket, 2014, s.1). Svårigheten med att tolka och förstå målen i Gy11 och konsekvenserna 

därav tas upp av Borg et al. (2013) de lyfter fram det faktum att många lärare påverkas av, i sin 

tolkning, den tradition som är kopplad till ämnet de undervisar. Lee (2007) understryker att vid 

formativ bedömning läggs stor vikt vid kvalitativ återkoppling till eleverna och deras 



9 
 

medverkan.  Detta förhållningssätt till kontinuerlig framåtsyftande bedömning är något vilket 

återfinns i de övergripande målen och riktlinjerna i läroplanen för gymnasiet, Gy11, läraren 

ska:  ”fortlöpande ge varje elev information om framgångar och utvecklingsbehov i studierna.” 

(Skolverket, 2011, s.15). Kontinuerlig återkoppling till eleverna, något som ger dem 

information om deras prestationer, kunskap eller förståelse, är det som har mest inverkan på 

deras lärande och gör det möjligt för elever att själva ta ansvaret för kunskapsinhämtandet 

(Hattie, 2008; Lee, 2007; Wisniewski & Zier, 2019). Trots detta återfinner man att i flera L2 

sammanhang, det vill säga där personer lär sig ett språk senare i livet i till exempel skolan, att 

när skriftlig produktion bedöms är återkopplingen inte alltid är riktad mot målen (Lee, 2007). 

Det leder till en differens mellan bedömning, undervisning och lärande (ibid.). Brookhart, 

Guskey, Bowers, McMillan, Smith, Smith, Stevens och Welsh (2016) pekar på att denna brist 

på tydliga bedömningskriterier innebär att det fallerar i bedömningsprocessen.  

Vidare har forskning visat att med övning kan lärares bedömning av elevarbeten, med 

utgångspunkt i gällande kunskapskrav, bli mer precis och tillförlitlig (ibid.). Skolverket (2018) 

betonar att vikten av sambedömning för att öka likvärdigheten men detta innebär inte att lärare 

blir helt samstämmiga i sin värdering och bedömning av elevers prestationer. Således kan 

betygen som sätts aldrig vara fullständigt likvärdiga (ibid.). Utöver detta understryker 

Brookhart et al.  (2016) att det finns ytterligare faktorer, som påverkar elevers betyg, så som att 

lärare väger in annat, till exempel elevers ansträngning och framsteg, vilket har visat sig 

oberoende av att lärare framhåller att de endast baserar betygssättningen på kunskapskraven. 

Trots dessa insikter menar Brookhart et al. (2016) vidare att inget forskningsprogram helt kan 

eliminera att lärares betygssättning varierar. Återkoppling bör ske med syfte att minska 

skillnaderna mellan vad eleven förstår i nuläget och målen, den ska vara deskriptiv och specifik 

i fråga om framsteg och hur eleven ska nå vidare i sin utveckling, sitt lärande (ibid.). Lee (2007) 

menar dock att lärares återkoppling ofta är av generell karaktär, och att responsen som eleven 

ges ofta innehåller kritik, gällande det eleven skrivit, istället för att ta fasta på styrkor och 

svagheter i relation till målen. Formativ bedömning ger inte bara eleverna möjlighet till 

självständighet och inflytande, över det egna lärandet, den ger även lärare potential att utveckla 

undervisningen vad gäller mål, strategier och vidare möjligheten att förbättra instruktioner 

(ibid.).  Arbetet i klassrummet bör ske så att de kriterier vilka ligger till grund för bedömningen 

av elevernas arbeten delges eleverna samtidigt som de får information om uppgiften så att det 

tydligt framgår vad de ska lära sig och hur de kommer att bli bedömda (ibid.).  

Det finns ett behov av att säkerställa att lärare kan förmedla innehållet i kursens centrala 

innehåll och kunskapskraven till eleverna på för dem ett begripligt och tydligt sätt. Presentation 

och genomgång av det centrala innehållet och kunskapskraven är något som främst sker under 

kursens inledande faser men även under kursens gång. Man bör som lärare vara medveten om 

de inneboende svårigheterna att göra detta som kan synas så enkelt och självklart genom att 

inkludera elevens perspektiv men även deras medverkan i arbetet. Detta betonas av Skolverket 

(2018) som menar att det är av betydelse att eleverna genom undervisningen ges möjlighet att 

utvecklar en viss förståelse för vad som är de huvudsakliga kunskaper i ämnet och vad som kan 

höja kvaliteten på ett arbete.  I en avhandling av Oscarson (2009), som behandlar hur elever 

kan tränas i att bedöma sin egen kompetens, understryker författaren vikten av att elever på 

gymnasiet måste vara väl förtrogna med kunskapskraven för att kunna bedöma sina egna 

arbeten. Denna förtrogenhet är av betydelse för elevernas insikt om vilka kunskapskrav de 
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uppnått, vad gäller en viss färdighet och vad som krävs för att kunna nå högre. Thelin (2012) 

poängterar i sin artikel vikten av att elever kan se sambandet mellan undervisningens innehåll 

och kopplingen till kunskapskraven. Även Börjesson (2008) understryker hur angeläget det är 

att eleverna får veta vad som kommer att krävas av dem enligt ämnesplanen och 

kunskapskraven, vad som kommer att bedömas, hur det bedöms och att det är lärarens ansvar 

att förmedla detta till eleverna. När man förstår ett budskap är det detsamma som att man förstår 

tankar och avsikter som ligger bakom (Allwood & Eriksson, 2017). Det gäller för både text och 

ett uttalande (ibid.). Även Brookhart et al. (2016) understryker vikten av att eleverna förstår de 

kriterier vilka ligger till grund för och att detta leder till att betydelsen av dessa stärks. Detta 

kan ledas vidare till att eleverna måste få förståelse för vad det centrala innehållet i kursen 

engelska 5 är och vad som förväntas av dem, för att kunna uppnå ett visst kunskapskrav, och 

därmed också inse varför kursplaneringen är utformad som den är. 

3 Teoretisk ansats 

Min studie har en fenomenografisk teoretisk ansats, med utgångspunkt i rektorers och lärares 

uppfattningar om arbetet med att förklara, beskriva, levandegöra, förmedla och exemplifiera 

det centrala innehåller och kunskapskraven i kursen engelska 5. Samt hur eleverna beskriver 

sina uppfattningar och sin förståelse av styrdokumenten. Genom en fenomenografisk ansats kan 

man synliggöra människors tankar om ett visst fenomen och sedan sortera dessa i 

begreppsmässiga kategorier (Marton, 1986). Man utgår från ett förhållande mellan individen 

och någon specifik aspekt av hens omgivning och försöker sedan beskriva denna aspekt som 

den ter sig för individen (ibid.). Utmärkande för fenomenografiska studier är att de utgår från 

data som ger informanten möjligheten att till fullo uttrycka sin uppfattning, där den vanligaste 

metoden är intervjuer (Uljens, 1989). Inom fenomenografin fokuserar man således på 

individens föreställningar, som utgörande en nödvändig grund för att människan ska förstå 

sambandet mellan fysiska företeelser och meningsskapande, och att detta sker med 

utgångspunkt i personers erfarenheter (Feldon & Tofel-Grehl, 2018).  

Fenomenografin gör det möjligt för forskaren att närma sig hur människors upplevelser 

leder till olika föreställningar om ett fenomen (Polat, 2013). I denna studie fenomenet 

kunskapskraven för kursen engelska 5, beskrivna i läroplanen Gy11, där tolkningen av dessa 

inte är enkel. Skillnader i förståelse av kunskapskraven kan påverka elevers kunskapsutveckling 

på ett negativt sätt. Inom fenomenografin är utgångspunkten att ”[…]företeelser i världen har 

olika innebörd för olika människor” (Uljens, 1989, s.10). Man intresserar sig för människans 

grundläggande förståelse för något i sin omgivning, i detta fall i elevers gymnasietid. Individens 

bakgrund och sociala ställning i skolsammanhanget påverkar hur de tolkar detta dokument. Ett 

centralt begrepp inom fenomenografin är uppfattningar, andra ordningens uppfattningar, som 

koncentrerar sig på hur människor tolkar verkligheten. (ibid.) Fenomenografin utgår således 

från att det finns en verklighet vilken existerar utanför människan men att ”[…] verklighetens 

betydelse eller mening konstitueras genom det mänskliga uppfattandet av den” (Uljens, 1989, 

s.14). Ett objekts mening är inte given på förhand. Dess existens och innebörd är beroende av 

subjektets kognition. Detta gäller även när man talar om läroplanen och kunskapskraven. Inom 

fenomenografin menar man att det inte går att jämföra människors uppfattningar av 

verkligheten med den faktiska verkligheten eftersom verkligheten består av människors 
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uppfattningar av densamma. (ibid.) Feldon och Tofel-Grehl (2018) menar att det finns ett 

tydliga kopplingar mellan de uppfattningar individen har, vilka har klara samband med 

varandra, och att dessa ökar sannolikheten för ytterligare föreställningar. Det innebär att en 

fenomenografisk ansats inte leder till generaliseringar men kan trots det bidra till att finna 

beteendemönster som kan generera hypoteser vilka kan prövas. Detta var inte målet för denna 

studie trots det har flertalet likheter identifierats. 

Fenomenografi har sedan länge använts när det gäller att undersöka elevers uppfattningar 

om lärande och hur dessa tankar påverkar individens kunskapsutveckling (Polat, 2013). Feldon 

och Tofel-Grehl (2018) menar att lärares föreställning om undervisning och inlärning, och 

sammanhanget där detta sker, kan förutsäga varandra. Ser man undervisning som förmedlandet 

av information så är det starkt sammankopplat med att man ser lärandet som absorption av 

information (ibid.). I en studie som tar sin utgångspunkt i att grundligt undersöka elevers 

förståelse av en uppgift eller en situation är en fenomenografisk ansats ett effektivt sätt att 

utforska kunskapsutvecklingen (Polat, 2013). Polat (2013) poängterar att fenomenografer kan 

genom att be människor prata om sin förståelse av en given uppgift eller ämne, registrera en hel 

rad olika föreställningar om detta fenomen, vilket leder till ett brett spektrum av upptäckter om 

människors uppfattningar. Således kan lärsituationen ses i termer av ”hur” och ”vad” (Polat, 

2013, s. 112). Där hur representerar själva lärandet och vad elevers förståelse av ett givet 

begrepp (ibid.).  Marton (1986) menar att om vi kan förstå, förhållandet vilket existerar emellan 

en individ och vad hen försöker lära sig, så vidgar det de pedagogiska möjligheterna.   
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4 Metod  

 Val av metod och dess validitet 

När det gäller frågan om validitet är valet av metod viktigt för att forskningsfrågorna ska 

besvaras (Cohen, Manion & Morrison, 2011). I mitt fall elevers förståelse av det centrala 

innehållet och kunskapskraven i kursen engelska 5. Med validitet menas att man måste försäkra 

sig om att metoden som väljs för studien mäter det fenomen man påstår sig mäta. När det gäller 

den inre validiteten måste forskaren ställa sig frågan om de slutsatser man dragit av 

undersökningen är rimliga och trovärdiga. (ibid.) Cohen et al. (2011) menar att det finns 

inneboende svårigheter med den interna validiteten och forskarens roll vilken innebär att man 

ska kunna göra det kända till något okänt, att gå från att vara deltagare till att bli den som 

observerar. För att öka studiens validitet har jag noga övervägt metoden för att få svar på min 

forskningsfråga. Jag har kommit fram till att trots att det finns en utmaning i att göra det kända 

okänt så är semistrukturerade intervjuer den metod som lämpar sig bäst för mitt syfte. Vikten 

av detta poängteras av Cohen et al. (2011) som vidare menar att hur datainsamlingen sker och 

representativiteten i urvalet av informanter är av betydelse för en studies validitet. 

Kommunikativ validitet har tillämpats som en del av min metod. Det vill säga att forskarens 

tolkningar av materialet, i mitt fall intervjuerna, har kommunicerats med respondenterna så att 

de gets möjlighet att kommentera om sammanfattningen av deras svar överensstämmer med 

deras egen föreställning om detsamma (Svensson & Starrin, 1996).  

Valet av metod och informanter påverkar studiens validitet (Cohen et al., 2011). Cohen 

et al. (2011) påtalar att intervjuer som medel för datainsamling har fått ökad status då man har 

lyft fram den kunskap som genereras när två människor samtalar. Intervjun gör det möjligt för 

den som blir intervjuad att formulera sin egen syn på världen, att uttrycka hur hen ser på en viss 

situation utifrån sitt perspektiv (ibid.). Det finns dock problem med metoden, så som att 

informanterna inte alltid svara på den fråga som ställs, vilket innebär att jag inte får tag på den 

information som är intressant och värdefull för studien eller att informanten svarar enligt det 

hen tror att intervjuaren vill höra (Bryman, 2011). Andra brister med metoden, som bör beaktas 

är att den ger en begränsad bild av fenomenet, det finns risker för feltolkningar av frågor och 

det gäller både den som informanten men även den som intervjuar (Ahrne & Svensson, 2015). 

Att informanterna får läsa resultatet kan till viss del motverka detta. Vidare kan man inte ta för 

givet att informantens utsaga överensstämmer med vad personen faktiskt gör och att intervjun 

blir ett tillfälle där informanten ser möjligheten att imponera på den som intervjuar (ibid.). Trots 

det har jag valt intervjuer som metod i studien för att få en så omfattande och djup förståelse 

som möjligt av hur lärare arbetar med att förklara och tydliggöra det centrala innehållet och 

kunskapskraven, i kursen engelska 5, och hur elever beskriver sin förståelse av dessa och vad 

de eventuellt saknar kunskap om och hur detta påverkar dem. Det är en kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer, med lärare, elever och rektorer. Motivet till mitt val av metod är 

att jag vill ha möjlighet att ställa följdfrågor, att kunna be lärare att förklara sina val/ metoder, 

ta reda på hur rektorer ser på arbetet med centralt innehåll och kunskapskrav bland sina lärare 

och få en djupare förståelse för hur elever uppfattar dessas båda delars innehåll och hur de kan 

kopplas till innehållet i undervisningen, deras kunskapsutveckling och betyget i kursen. Urvalet 

av respondenter till en kvalitativ undersökning grundar sig på syftet med studien (Svensson & 
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Starrin, 1996). Detta innebär att det är vanligast att urvalet inte görs för att åstadkomma 

statistisk representation utan att man vill få fram ett urval som visar på variationer av det 

fenomen som studeras (ibid.). Frågorna är utformade så att informanterna till en början får svara 

på frågor vilka rör de teoretiska begreppen i kunskapskraven. Sedan får lärarna, utifrån sin egen 

praktik, ge exempel på hur det praktiskt arbetar med att förmedla och förklara begreppen i sin 

undervisning för eleverna. Även eleverna får med utgångspunkt i kunskapskraven först 

beskriva sin förståelse av begreppen för att sedan, utifrån en uppgift som deras lärare har 

bedömt, diskutera sin uppfattning av kommentarerna på uppgiften kopplade till 

kunskapskraven. Alla informanter kommer att få tillfälle att läsa igenom resultatet, alltså en 

återkoppling till deltagarna, och därmed ges möjlighet att kommentera om de anser att de 

framställs på ett sätt som överensstämmer med hur de framställts i sammanställningarna och 

citaten som presenterats i resultatet. 

 Urval av rektorer, lärare och elever 

Kvaliteten i en studie är inte bara beroende av metoden utan även av lämpligheten och   

tillvägagångssättet när det gäller urvalet (Cohen et al., 2011). Syftet med min studie är inte att 

resultatet ska vara generaliserbart utan att det ska kunna ligga till grund för att utveckla arbetet 

bland lärarna vad gällande det centrala innehållet och kunskapskraven för engelska 5 i den 

aktuella gymnasieskolan. Trots det kan resultatet i en studie med fenomenografisk ansats bidra 

till att andra skolor kan reflektera över resultatet och genom det utveckla sitt eget arbete med 

styrdokumenten. Jag har valt att intervjua två rektorer som arbetar vid min gymnasieskola och 

de är rektorer för olika gymnasieprogram. Dessa två har tidigare uttryckt att det finns ett behov 

av att utveckla lärares arbete med det centrala innehållet i kurserna engelska och 

kunskapskraven eftersom eleverna uttrycker att de inte förstår vad som krävs av dem i kurserna 

och har därmed otillräcklig förståelse för vad som fordras för att uppnå de olika 

kunskapskraven/ betygsstegen. De lärarna jag har valt att intervjua arbetar på olika 

gymnasieprogram och har olika lång yrkeserfarenhet. Det är fyra kvinnor och en man. Cohen 

et al. (2011) poängterar att forskaren måste vara på det klara med vad urvalet representerar, vad 

kännetecknar populationen, och utifrån detta ramverk göra sitt urval. Anledningen till att de 

flesta deltagarna i min studie är kvinnor är därför att majoriteten av de som undervisar i engelska 

på den aktuella gymnasieskolan är kvinnor och mitt urval ska spegla detta förhållande. Vidare 

har jag bett var och en av lärarna att i sin tur välja ut en elev och en elevtext de bedömt till en 

viss nivå enligt kunskapskraven. Jag har då intervjuat fem elever som har skrivit en text på nivå 

E-A. Cohen et al. (2011) betonar att urvalet och antalet informanter måste ske på ett sådant sätt 

så att de är representativa för den grupp de ska representera.  För att kvalitativa intervjuer ska 

anses vara representativa krävs fler informanter än det antal som ingår i min studie (Cohen et 

al., 2011, s.147; Ahrne & Svensson, 2011). Trots att antalet elever som ingår i studien är få så 

är de inte slumpmässigt valda. De är representanter för elever vilka presterat på alla fem nivåer 

i kunskapskraven men de går även att koppla till de lärare jag intervjuar genom att de undervisas 

av dessa. Det kan även finnas praktiska anledningar till varför en forskare inte kan få tillgång 

till fler informanter liksom brist på tid (Cohen et al., 2011). Detta är ett faktum även i min studie 

då insamlingen av material ska ske under en begränsad tid, tider för intervju måste bokar med 

lärare, och dessa är hårt pressade av den stora arbetsbördan det innebär att vara språklärare. 

Dessutom är jag beroende av mina kollegor för att få komma i förbindelse med elever att 
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intervjua och att få dessa kontakter tar tid då lärare i allmänhet har mycket att göra. Jag har inte 

möjlighet att skynda på eller styra processen utan får vänta på att mina kollegor återkopplar 

med kontaktuppgifter till eleverna och bedömda elevtexter.  

 Forskningsetik och dilemman 

Grundläggande forskningsetisk ståndpunkt är att deltagarna måste skyddas från att skadas eller 

kränkas genom sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Denna princip kan vidare delas in i 

underkategorier så som informationskrav, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (ibid.). Informationskravet innebär att, ”Forskaren skall informera de av 

forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet, 2017 s.7). 

Deltagarna i min studie har fått skriftlig och även muntlig information i förväg men även vid 

själva intervjutillfället om syftet med projektet, vad deras uppgift är och att de när som helst 

kan välja att avbryta sin medverkan. Elevernas vårdnadshavare har fått information via mail då 

det rör sig om omyndiga elever. Informationen bestod av ett brev där jag presenterade vem jag 

är, syftet med intervjuerna och i att de ingår i min magisterutbildning samt en beskrivning av 

de forskningsetiska principer som arbetet vilar på. Detta kan kopplas till kravet att deltagarna 

själva ska kunna bestämma om de vill delta. Vid själva intervjun har informanterna åter igen 

fått den skriftliga informationen för att ge sitt samtycke skriftligt, ytterligare muntlig 

information och de fick ge sitt samtycke muntligen i själva inspelningen av samtalet. Deltagarna 

har fått välja med vilket namn de vill delta i den skriftliga texten. Ett annat krav är 

konfidentialitetskravet som innebär att uppgifter om deltagarna ska behandlas så att enskilda 

individer inte går att identifiera. Eftersom en av de fem lärare som intervjuats är man, och det 

finns så få män vid den aktuella gymnasieskolan, har jag valt (med tillåtelse från lärarna) att be 

alla dessa att ge sig själva ett kvinnligt namn så att det inte ska gå att avidentifiera mannen. Att 

jag intervjuat fem av de drygt trettio lärare vilka arbetar vid den aktuella gymnasieskolan 

innebär att representationen är relativt god samt att de kan förbli anonyma. Med hänsyn till 

GDPR kommer allt inspelat material att förstöras då uppsatsen är färdig, vilket även deltagarna 

har fått information om. Dock kommer det transkriberade materialet att kunna användas i vidare 

forskning eller undervisning, även detta har delgetts informanterna, och ligger i linje med 

nyttjandekravet. 

 Intervjuer 

Cohen et al. (2011) betonar att forskaren är en del av den värld som hen beforskar och kan 

därför inte vara helt objektiv. De menar vidare att man måste ta i beaktande att andra människors 

perspektiv väger lika tungt som ens eget och att syftet med forskning är att synliggöra dessa 

(ibid.). Kvalitativa intervjuer ska syfta till att man kan förstå och tolka nyckelfaktorer i den 

intervjuades livsvärld, alltså en nyanserad beskrivning av densamma, vidare beskriva specifika 

situationer och handlingar (ibid.). Cohen et al. (2011) betonar att intervjun ska vara en positiv 

och berikande upplevelse för alla inblandade. Syftet med intervjun styrs av frågorna som ställs 

(ibid.). Vidare menar Cohen et al. (2011) att frågorna ska vara utformade på ett sådant sätt att 

de speglar det forskaren försöker ta reda på. Det finns många faktorer att ta i beaktande vad 

gäller utformningen av frågorna. Om å ena sidan en fråga är alltför specifik, rakt på sak, kan 

det leda till att den som blir intervjuad blir vaksam eller reserverad vilket kan leda till att hen 
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ger mindre ärliga svar (Cohen et al. 2011). Om man å andra sidan ställer frågor som är mindre 

specifika får man på vissa omvägar fram den information man söker och detta med mindre oro 

och ängslan hos informanten (ibid.). Med detta i beaktande kommer jag ändå att välja att utgå 

från ett antal specifika frågor där man kan återfinna en tydlig symmetri mellan frågorna till de 

tre grupperna av informanter. Detta eftersom jag vill kunna jämföra svaren i tydliga kategorier, 

kodningen av materialet blir således enklare.  För att kunna säkerställa reliabiliteten bör 

intervjun vara strukturerarad och samma frågor användas för alla respondenter (Cohen et al., 

2011). Det innebär för min studie att jag har möjlighet att ställa följdfrågor för att informanten 

ska ges möjlighet att utveckla eller förtydliga sitt svar men jag kan inte ställa helt andra frågor 

än de jag har formulerat i förväg. Om man börjar att omformulera frågorna undermineras 

reliabiliteten eftersom frågornas innehåll därmed inte är detsamma för alla som intervjuas, se 

bilaga 2-4 (ibid.). Ledande frågor bör undvikas, man bör formulera sina frågor så att man inte 

antar saker om den som intervjuas verklighet, sammanhang och upplevelser (Cohen et al., 

2011). Denna typ av frågor ska enbart användas då man vill bekräfta att man har förstått det 

informanten sagt. Ytterligare aspekt man bör ta i beaktande som gäller reliabiliteten är urvalet 

kopplat till upprepning av studien. För att forskning ska vara tillförlitlig, måste den kunna visa 

att om den skulle genomföras med ett liknande urval av respondenter, i ett liknande 

sammanhang skulle man få ett liknande resultat. När detta appliceras på intervjuer gäller det att 

man genom medvetenhet beaktar de förutfattade meningarna hos den som intervjuar. Dessa kan 

ha sitt ursprung i intervjuarens förväntningar och attityder, att den som intervjuar har en 

benägenhet att söka svar vilka stöder hens förutfattade meningar eller föreställningar. (ibid.) 

När själva intervjun inleds är det viktigt att man informerar deltagaren om syftet för att få 

hen att känna sig bekväm (Cohen et al. 2011). Vidare bör man gå igenom ordningen för 

intervjun, om den ska spelas in och be om informantens tillåtelse för detta (ibid.). Cohen et al. 

(2011) understryker att det är viktigt att den som intervjuar etablerar en god kontakt med den 

intervjuade genom ett trevligt och artigt bemötande, man bör försöka sätta sig in i den situation 

som den intervjuade befinner sig i. Jag är därför noga med att presentera mig och bär 

namnbricka så att den som intervjuas ser vad jag heter när vi möts och under intervjun. 

Dessutom informerar jag de elever som intervjuas att det vi har samtalat om under intervjun 

inte kommer att föras vidare till de lärare som undervisar dem. Vidare understryker jag att det 

inte finns något rätt eller fel svar på de frågor som jag ställer under intervjun. Maktassymmetrin 

i intervjusituationen är något som den som intervjuar måste vara medveten om (Cohen et al., 

2011). Lärare har en i professionen inbyggd maktposition gentemot elever viket är en viktig 

aspekt att förhålla sig till vid intervjusituationen. Denna maktassymmetri kan i 

intervjusituationen ta sig olika uttryck både i form av kroppsspråk men mest tydligt i det talade 

språket. Cohen et al. (2011) poängterar att den som intervjuar undvika att uttrycka förutfattade 

meningar eller att verka dömande. Utöver detta är det även viktigt att reflektera över det språk 

man tänker sig använda i intervjun så att den som blir intervjuad förstår ämnet och känner sig 

bekväm (ibid.). Jag har därför valt att anpassa min inledning och inledande fråga gällande 

samtycke till eleverna och har valt att byta ut ord som kan vara svåra att förstå för att undvika 

missförstånd men även för att inte skapa onödig distans mellan mig som intervjuar och eleverna. 

Vidare vad gäller maktassymmetrin vilken råder vid intervjusituationen så väljer jag att inte klä 

mig i kavaj, som kan uppfattas som ett tecken på auktoritet, jag väljer en ljus neutral lokal där 

vi ses och jag placerar eleven i centrum av bordet för att hen ska känna sig viktig. 
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 Hawthorne-effekten det vill säga de som medverkar i en studie omedvetet ändra sitt 

beteende och agerar annorlunda än de skulle ha gjort hade de inte varit informanter. Denna 

inverkan på respondenternas svar och på resultatet är något som måste tas i beaktande. Jag 

arbetar som en av två förstelärare i engelska vid den aktuella gymnasieskolan och är i och med 

det en person som leder ämneslagets möten. I mitt uppdrag ingår att jag ska hålla mig väl 

informerad om vad den senaste forskningen, vad gäller undervisningen i engelska, säger och 

förmedla detta till mina ämneskollegor. Att jag intervjuar dem angående frågor om det centrala 

innehållet och kunskapskraven i kursen engelska 5 kan kanske upplevas som ett slags test av 

något som ingår i alla lärares arbete och något som man som lärare ska vara väl förtrogen med, 

vilket i sin tur kan inverka på hur de svarar på mina frågor. När rektorerna fick frågan om hur 

svaren i kursgruppsenkäten (som visar på elevers uppfattning om kunskapskraven, hur de ska 

nå högre betyg och om de anser att deras prestationer bedöms rättvist) verkligen ser ut visade 

det sig att eleverna till övervägande del var nöjda eller mycket nöjda. Tidigare hade samma 

rektorer hyst oro för att detta var ett område som behövde utvecklas och stärkas. 

Möjlig Hawthorne-effekt när det gäller eleverna kan innebära att intervjuerna gör att de 

blir uppmärksammade på ett annorlunda sätt och ett speciellt sammanhang. Detta kan leda till 

att de får en mer positiv inställning till vad de har fått veta från sina lärare vad gäller begreppen 

i kunskapskraven, sin egen förståelse av desamma och hur det kan vara dem till gagn i deras 

utveckling av det egna skrivandet i kursen. Vidare kan det finnas en potentiell förväntan hos 

eleverna att de ska kunna och känna till det centrala innehållet och kunskapskraven och detta 

leder i sin tur till att deras svar inte är desamma som om de inte hade varit intervjuade i ett 

forskningssyfte. Dessutom kan elevernas svar avspegla deras förhållande och syn till den lärare 

de har i engelska. Det faktum att de ställer upp på att bli intervjuade speglar att de har ett gott 

förhållande till den undervisande läraren vilket i sin tur kan innebära att de vill svara ”rätt” på 

mina frågor för att inte ställa sin lärare i dålig dager. 

 Transkribering av intervjuerna 

Vid transkriberingen har inspelningarna först spelats upp och nedtecknats i kortare sekvenser 

och sedan har hela svaret på en fråga spelats upp så att det varit möjligt att kontrollera att 

transkriberingen överensstämmer med det informanten sagt. Punkter och komatecken i texten 

har satts in då det varit en kortare paus i informantens svar, det var grammatiskt korrekt att 

avsluta en mening eller vid ett nytt samtalsämne. Informanternas svar har skrivits ned ordagrant, 

med längre och kortare pauser markerade i texten. Kortare pauser skrivs som ehh, något längre 

som ehhm, långa pauser som ehhm… och långa tysta pauser anges i sekunder. Överlappningar 

vilka har gjorts av den som intervjuar har inte tagits med. Ett exempel som visar på detta: 

 

A: (1:24) Ehh, jo ehhm, dels genom att dom kommer från grundskolan där dom inte alls har pratat 

om det ehh att det är nya begrepp för dom, allting då. Ehhm och ehh, förstås också att det är så 

luddiga termer, centrala innehållet är ju lättare att förklara när man kan ge tydliga exempel på vad 

vi gör men däremot kunskapskraven dom är jag tycker det är svårt att få det att gå fram. Faktiskt. 
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 Kodningen av intervjuerna 

Med en ansats i fenomenografisk forskningsmetod utgår studien från lärares arbete med att 

förmedla det centrala innehållet och kunskapskraven till eleverna och avser att beskriva hur 

denna del i undervisningen i engelska 5 ter sig för både elever och lärare, hur man förstår och 

tolkar mening, innehåll och innebörd i begreppen. Fenomenografin är en metod som syftar till 

att kartlägga de skilda sätt människor upplever, gör sig föreställningar om, uppfattar och förstår 

sin omvärld och vad hon tänker på (Marton, 1986). Syftet med intervjuerna är att synliggöra 

hur lärare och elevers uppfattningar om det centrala innehållet och kunskapskraven tar sitt 

uttryck för att sedan kunna sortera in dessa i kategorier. Kodningen av materialet tar sin 

utgångspunkt i den förståelse av det centrala innehållet och kunskapskraven som informanterna 

uttryckt i intervjuerna och är inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). Transkriptionerna 

texten läses igenom flera gånger, kategori för kategori, för att det ska vara möjligt att urskilja 

det informanterna uttrycker vilket bildar mönster i texten. Vid det första tillfället lästes texten 

igenom utan att några markeringar gjordes. Den andra gången gjordes färgmarkeringar med 

överstrykningspenna med utgångspunkt i hur informanterna beskrev det aktuella fenomenet 

kopplat till frågorna.  Sedan bildade jag kategorier och underkategorier, enligt min egen 

tolkning och förståelse, utifrån hur och vad rektorer, lärare och elever beskrivit vad gäller 

arbetet med det centrala innehållet och kunskapskraven i engelska 5 (Graneheim & Lundman, 

2004). Huvudkategorierna skapades med utgångspunkt i hur lärarna beskriver och pratar om 

sitt arbete och desamma gällde för rektorerna och eleverna. Sedan bildades underkategorier 

utifrån likheter och skillnader i uttalandena från rektorer, lärare och elever. Ett konkret exempel 

på detta är att med utgångspunkt i svaren på frågorna 4. och 6. (bilaga 3) bildades 

huvudkategorin, Lärares beskrivningar av arbetet med att förmedla det central innehållet och 

kunskapskraven. Vidare bildades underkategorier med utgångspunkt i att alla talade om, eller 

inte talade om ett visst begrepp se tabell 2.  

 

  



18 
 

5 Resultat 

 Rektorer 

5.1.1 Kursgruppsenkäterna 

Vid intervjuerna med rektorerna framkom en något annan bild av hur nöjda eleverna var med 

lärarnas arbete med innehållet i styrdokumenten än vad rektorerna tidigare hade indikerat. 

Kursgruppsenkäterna som rektor 1 tittade på i intervjun (från 2018), vars resultat var en 

sammanslagning av vad elever från flygteknikprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, 

teknikprogrammet, idrottsprogrammet och estetiska programmet hade svarat, på frågorna 3.1, 

3.2 och 3.3, visade att en majoritet av eleverna svarade att det stämde. Vilket rektor 1 också 

kunde bekräfta i möten med elever då det framkommit att eleverna överlag hade kännedom om 

vad de skulle göra för att uppnå ett högre betyg. Hen poängterade att resultaten ständigt 

förbättrats även rektor 2 som tittade på resultaten på en specifik klass konstaterade att det såg 

relativt bra ut, det vill säga resultaten i enkäten var höga. Rektor 2 menade vidare att resultaten 

i kursgruppsenkäten säger en sak men trots att de är till övervägande det positiva kommer ändå 

elever till hen och klagar. Då rör det frågor som progressionen i kursen och kunskapskraven 

som eleverna inte förstår och det är främst tjejer med höga krav på sig själva som detta gäller. 

 

5.1.2 Rektorernas förväntningar på lärare och rektorernas ansvar 
 

Rektor 1 hyste en förväntan om att lärare visste vad eleverna behövde veta och att de kan 

förklara detta på ett pedagogiskt sätt för eleverna. Vidare menade rektor 1 att det är svårt för 

både lärare och elever att omsätta kunskapskraven till något konkret som gör det tydligt för 

eleverna hur de ska göra för att nå högre måluppfyllelse. Det är viktigt med feedback till 

eleverna, att de får prova, så att de kan förstå vad som krävs av dem för att de ska se att de är 

på ”rätt väg”. Rektor 1 menade att ”nyckeln till framgång” är att eleverna får återkoppling. 

Vidare pekade rektor 1 på att förmedlandet av det centrala innehållet och kunskapskraven sker 

i mötet med eleverna och att läraren därför behöver ha god förståelse för elevers förkunskaper, 

elevers språk för att kunna möta elever och förklara så att elever förstår. Rektor 2 betonade att 

det är viktigt att dessa dokument hela tiden under kusens gång hålls levande så att eleverna ser 

kopplingen till det man just då arbetar med men också vet när de blir bedömda. Hen 

poängterade att det inte räcker med att läraren går igenom det centrala innehållet och 

kunskapskraven då kursen inleds eftersom de då inte kommer att förankras bland eleverna. 

Båda rektorerna framhöll att arbetet med det centrala innehållet och kunskapskraven är något 

som tillhör lärarens profession och att detta område i undervisningen har utvecklats med mer 

strukturerat kollegial samverkan så som införandet av förstelärare, vidare att en fördjupad 

förståelse uppstår i mötet med erfarna kollegor samt vikten av det kollegiala samarbetet med 

betyg och bedömning som sker. Trots det menade rektor 2 att finns det områden att utveckla 

och det rör främst lärare som kommer nya till gymnasiet där rektorer kanske förlitar sig allt för 

mycket på lärares profession.  
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5.1.3 Betydelsen för eleverna 

När rektor 1 fick frågan om betydelsen för eleverna att de har goda kunskaper om och känner 

sig väl förtrogna med det centrala innehållet och kunskapskraven i en kurs svarade hen att: ”Det 

har jättestor betydelse, förstår inte eleverna kunskapskraven så vet dom ju inte vad det 

egentligen är dom ska lära sig […]”. Hen menade vidare att eleven måste förstå dessa delar för 

att veta vad de behöver utveckla och rektor 1 betonade att det är grundläggande för elevens 

kunskapsutveckling. Rektor 2 svar på frågan om vilken betydelse det har att eleverna har goda 

kunskaper om och känner sig väl förtrogna med det centrala innehållet och kunskapskraven i 

en kurs: ”Ja men det är helt avgörande, helt avgörande”. Hen framhöll vidare att om inte 

eleverna förstår vad som menas med det centrala innehållet och betydelsen av begreppen i 

kunskapskraven så innebär det att de ”famlar i mörkret” men att detta även gäller för läraren. 

Hen poängterade den enorma betydelse som förtrogenheten med dessa delar i styrdokumenten 

har för alla inblandade. Rektorerna instämde med det som redovisats i denna studies resultat 

efter det att de hade fått ta del av detta via mail. 

 Lärare 

5.2.1 Lärares arbete med det centrala innehållet och kunskapskraven i kursen engelska 5 
 

Det finns en medvetenhet, hos de lärare som intervjuats, att det är viktigt hur och när man 

presenterar, går igenom och förklarar det centrala innehållet och att arbetet med 

kunskapskraven måste anpassas till elevgruppen. Sara menade att detta arbete är svårt och 

Beatrice pekade på att progressionen mellan de olika kurserna inte var tydlig och att begreppen 

var luddiga. Ämnesplanernas kommentarmaterial (Skolverket, 2011) som finns tillgängligt på 

Skolverkets hemsida är av lärarna känt och något som de har använt eller använder sig av det i 

varierande grad enskilt eller tillsammans med kollegor för att förklara begreppen i 

kunskapskraven. När och hur man går igenom och pratar om det centrala innehållet visar sig 

vara väldigt olika bland de intervjuade lärarna. Några av lärarna lägger olika stor vikt vid att 

förklara det centrala innehållet och kunskapskraven medan det finns andra som inte gör det. De 

lärare som har längre erfarenhet i yrket har också en större medvetenhet och strategier för när 

och hur de ska presentera dessa delar för eleverna för att på ett så bra sätt som möjligt nå fram 

till eleverna. Alice och Beatrice pekar på att när eleverna kommer till gymnasiet så är begreppen 

nya för dem och de har svårt att ta till sig och förstå dessa. Alice menar ” […] jag tycker det är 

svårt att få det att gå fram” och betonar också att anpassningen till elevgruppen är viktig. Alice 

menar vidare att det är mycket som är nytt när eleverna börjar på gymnasiet; miljön, 

klasskamrater, kurser och att det därför är bättre att delge dem det centrala innehållet och 

kunskapskraven stegvis för att de ska kunna ta till sig och förstå vad det betyder och innebär. 

Alice valde istället att stegvis presentera detta för eleverna och att sedan med viss 

regelbundenhet återkomma till detta. Beatrice å andra sidan undvek att använda 

formuleringarna direkt från kunskapskraven för att istället ge eleverna konkreta exempel på vad 

som bedöms när det kommer till deras resultat. Medan de lärare vilka har kortare tid i yrket 

introducerar det centrala innehållet och kunskapskraven tidigt i kursen. Denise menade att hon 

sedan inte var så bra på att fortsatt under kursens gång komma tillbaka till dessa och menade 

att där fanns det något som hon borde utveckla. Sara däremot angav att ”Jag brukar inte lägga 
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så jättemycket fokus på att förtydliga vad som står i det centrala innehållet” med förklaringen 

att hon istället genom att visa eleverna lektionsplaneringen kopplade dess innehåll till 

kunskapskraven. Catrin förklarade att hon brukar gå igenom det centrala innehållet och 

kunskapskraven för eleverna i början av kursen trots att det är mycket information hon 

motiverade det med att det är viktigt att eleverna förstår skillnaden på gymnasiets kurs engelska 

5 och ämnet engelska i grundskolan. Hon återkom även till dessa i samband med uppgifter 

under kursen.   

 

Tabell 2: Lärares beskrivningar av arbetet med att förmedla det centrala innehållet och 

kunskapskraven 

 Förmedla 

innehållet 

Anpassning till 

elevgrupp 

Kunskapskraven Central innehållet Förbättringar 

Förändringar 

Alice 

(40 år i yrket) 

” […] jag 

försöker nå fram” 

” […] jag måste 

göra olika i olika 

klasser” 

” […] jag tycker 

det är svårt att få 

det att gå fram” 

”centrala 

innehållet är ju 

lättare att förklara 

när man kan ge 

tydliga exempel 

på vad vi gör” 

” […] visar dom 

en stor bild och 

säga vad det är 

som styr 

undervisningen å 

sen så delar jag 

upp det lite grann 

[…]” 

Beatrice 

(9 år i yrket) 

” […] försöka 

som ge konkreta 

grejer typ” 

 ” […] jag som 

blandar ihop 

centrala 

innehållet och 

kunskapskraven 

till någon form 

av mål som jag 

presenterar för 

eleverna […]” 

” […] jag 

återkommer 

sällan till att 

upprepa vad som 

står i centrala 

innehållet” 

”Ja definitivt med 

kunskapskraven” 

Catrin 

(4 år i yrket) 

”Jag brukar ge 

olika konkreta 

exempel […]” 

 ” […] visa 

Skolverkets 

exempel” 

”Jag brukar alltid 

gå igenom i 

början som 

uppstart för att 

dom ska förstå 

[…]” 

”Jag tycker att 

jag försöker 

arbeta mycket 

mer metodiskt 

[…]” 

 

” […] jag 

försöker ge 

mycket mer 

konkreta exempel 

[…]” 

Denise 

(1 år i yrket) 

” […] men jag 

tror att det blir 

ändå kanske lite 

för abstrakt” 

 ” […] antingen 

att man tar direkt 

dom 

betygskriterier 

som står, eller att 

man kan skriva 

om dom lite 

grann för att 

tydliggöra […]” 

” […] där går ju 

jag igenom det 

centrala 

innehållet i 

början av kursen” 

”Sen inför varje 

moment […]” 

”Jag tror att jag 

skulle vilja ha 

asså ett synligt 

exempel, inte 

bara att jag säger 

ett exempel” 

Elin 

(4 år i yrket) 

” […] det är ju 

utmanade” 

”försöka 

konkretisera, ge 

exempel” 

 ”Ja vi brukar titta 

på 

kunskapskraven 

från skolverkets 

hemsida […]” 

”Jag brukar inte 

lägga så 

jättemycket fokus 

på att förtydliga 

vad som står i det 

centrala 

innehållet” 

”[…] att det alltid 

finns en 

möjlighet att va 

ännu tydligare 

[…]” 

 

Tabellen visar på hur lärare beskriver de delar som ingår i arbetet med det centrala innehållet 

och kunskapskraven och vad de anser skulle kunna utvecklas och förbättras. Översikten visar 



21 
 

på att det finns en stor samstämmighet vad gäller hur lärare ser på arbetet med dessa men även 

en viss variation både gällande arbetssätt men även de aspekter som anses vara av betydelse i 

arbetet med styrdokumentens innehåll. 

Varför arbetar då lärare med att utveckla sina metoder för hur de går igenom det centrala 

innehållet och kunskapskraven när? Alice, den mest erfarna läraren, förklarade att hon hela 

tiden arbetade med hur hon förmedlade dessa båda delar till eleverna, anpassat till elevgruppen, 

allt för att försöka nå fram ” […] visar dom en stor bild och säga vad det är som styr 

undervisningen å sen så delar jag upp det lite grann […]”. Alice beskriver hur hennes arbetssätt 

i dag står i stark kontrast till hur hon gjorde tidigare då hon beskriver det som en vedertagen 

praxis att alla lärare i alla kurser på gymnasiet började med att presentera det centrala innehållet 

och kunskapskraven så fort kurserna började. Beatrice menade att hon definitivt hade utvecklat 

sitt arbete när det gäller kunskapskraven. Vad gällde det centrala innehållet hade Beatrice mer 

och mer valt att gå ifrån den faktiska texten för att istället fokusera på att presentera de delar i 

texten som hon genom sin erfarenhet uppfattat att eleverna tycker är viktiga.  Med syftet att det 

ska bli så lättillgängligt och konkret som möjligt för eleverna. Catrin och Elin som har tagit sin 

lärarexamen 2015 tyckte att detta var svårt och att begreppen är diffusa och att det alltid går att 

bli ännu tydligare och att detta gäller specifikt för de elever vilka strävar att nå de högsta 

betygen. Catrin pekade på att erfarenheten i yrket hade gjort att hon ” […] försöker ge mycket 

mer konkreta exempel […]”. Att arbeta mycket mer metodiskt var också något som Catrin 

nämnde och att svaren hen fått i kursgruppsenkäten inneburit att hon försökt visa eleverna på 

mer konkreta exempel, svart på vitt och att det inte ska vara någon hemlighet vad som krävs för 

att uppnå ett visst kunskapskrav. Denise som tog sin examen 2018 efterlyste fler tydliga 

exempel att visa för eleverna i samband med presentationen av en uppgift ”Jag tror att jag skulle 

vilja ha asså ett synligt exempel, inte bara att jag säger ett exempel”. Hon menade vidare att det 

då skulle vara enklare att visa eleverna på progressionen och att de skulle förstå och kunna ta 

till sig vad som krävs för att nå högre.  

De flesta av lärarna (Alice, Denise, Catrin, Elin) menade att om eleverna har goda 

kunskaper om och har förstått det centrala innehållet och kunskapskraven påverkar det lärarens 

arbete och innebär att eleverna blir mindre frustrerade och ifrågasättande vad gäller varför de 

får ett visst betyg i kursen, de förstår på vilka grunder läraren har gjort sin bedömning, det blir 

ett lugnare arbetsklimat i klassrummet då de förstår vad som förväntas av dem i kursen och att 

eleverna känner sig mindre stressade. Beatrice svarade att det hade väldigt liten betydelse och 

ansåg att det viktigaste var att eleverna hade en övergripande uppfattning om vad man gör i 

kursen och vad läraren tittar på i sin bedömning. Utöver detta pekade Beatrice på att det finns 

elever som inte gör sitt bästa utan som väljer att göra taktiska val utifrån sin förståelse för 

kunskapskraven och att detta kan innebära att de inte når en godkänd nivå på sina arbeten. Elin 

påtalade att många elever inte har insett fördelarna med att ha goda kunskaper om på vilka 

grunder deras prestationer bedöms. 

 

5.2.2 Hur eleverna beskriver arbetet med det centrala innehållet och kunskapskraven enligt 

lärarna 

Att förklara det centrala innehållet och kunskapskraven, så att eleverna förstår, är något som 

alla lärare jag har intervjuat reflekterat över och bearbetar. Lärare arbetar ständigt med att 
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utveckla denna del i sitt uppdrag.  Detta står samtidigt i kontrast till att många lärare generellt 

sett uppfattar att eleverna inte är intresserade, inte lyssnar eller tycker att det är särskilt viktigt. 

Alla lärarna menar att det är svårt att få eleverna att engagera sig för vad det centrala innehållet 

och kunskapskraven innebär när det presenteras och förklaras för dem. Trots att Alice uttrycker 

att det finns många elever som är stressade och som satsar på höga betyg finns det även de som 

inte är så bekymrade eller som enligt hennes erfarenhet inte är speciellt intresserade av vad det 

centrala innehållet och kunskapskraven innebär. Återkommande i vad lärare berättar om de 

reaktioner de får från eleverna återfinns kommentarer vilka pekar på att det finns ett problem 

med att eleverna ser begreppen som abstrakta och att detta leder till att de inte lyssnar, inte alltid 

är så intresserade och att de inte ser syftet med eller att de inte bryr sig om dessa. Elin 

understryker att eleverna är mest intresserade av vad de fick för betyg på uppgiften och sällan 

intresserade för varför de fick den bedömningen de fick. Denise framhåller att det finns elever 

som försöker ta till sig innehållet men att […] det blir ändå kanske lite för abstrakt” när lärare 

försöker förklara detta. Catrin pekar på faran med att elever inte har god kännedom om 

kunskapskraven vilket kan leda till att ”Det finns elever som kan ifrågasätta väldigt sent på 

läsåret att varför har de inte fått det eller varför de riskerar att inte få betyg”. 

Tabell 3: Lärares erfarenheter av elevernas reaktioner när lärare presenterar det centrala 

innehållet och kunskapskraven 

 Elevers intresse Ifrågasättande elever 

Alice ”dom är inte alltid så 

intresserade” 

 

Beatrice ” […] förstår dom väl dom 

flesta orden i dom men 

kanske inte innebörden 

riktigt” 

 

Catrin ”Sen finns det ju dom som 

inte ids lyssna när man 

förklarar kunskapskraven, 

dom förstår inte syftet […]” 

”Det finns elever som kan 

ifrågasätta väldigt sent på 

läsåret att varför har de inte 

fått det eller varför de 

riskerar att inte få betyg” 

Denise ” […] abstrakt […]” 

” […] inte har nåt intresse 

av att lyssna” 

 

Elin ” […] jag upplever att 

eleverna inte bryr sig så 

mycket […]” 

 

 

 

Tabellen ger exempel på hur lärarna beskriver elevernas attityd och inställning till arbetet med 

det centrala innehållet och kunskapskraven. En av lärarna lyfter även fram erfarenheten av att 

elever ifrågasätter hennes bedömningar. 

 

5.2.3 Lärares användning av matriser 

Matriser är något som alla lärare som intervjuats arbetar med på något sätt, eller har gjort 

periodvis, och de är ett redskap vilket är väl förankrat i deras arbete. Det är ett genomgående 

tema att matriser ses som något användbart dock med varierande utformning och syfte men 

alltid som ett medel för att förmedla något till eleverna. Det kan vara både i ett formativt syfte, 

under kursens gång, och leda vidare till ett summativt mening när betygssättningen i slutet av 

kursen ska ske. En del av lärarna (Alice, Catrin, Denise, Elin) i min undersökning använder 
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matriser när de går igenom kunskapskraven i kursen engelska 5, andra för att visa på 

kunskapskraven som bedöms för en särskild uppgift, men även för att visa eleverna på deras 

progression under kursen samt vid betygssättning av eleverna i slutet av kursen. Beatrice 

problematiserar användandet av matriser där kunskapskraven färgläggs på olika sätt allt 

eftersom eleven uppnår dessa. Hon förklarar att hon har arbetat med denna typ av matris på lite 

olika sätt genom åren och att elever kan bli förvirrade då det ser att de uppnått ett visst 

kunskapskrav, då det har färglagts i matrisen, men att de då inte förstår att de måste visa dessa 

kunskaper vid flera tillfällen. Vidare beskrev Beatrice hur hon under sju år tid använt sig av 

matriser men att Skolverkets Allmänna råd om betyg och betygssättning (Skolverket, 2018), 

där man problematiserade användandet av matriser har lett till att hon har slutat att använda sig 

av matriser i samma utsträckning som innan. Beatrice betonar faran med att i bryta ner 

kunskapskraven och placera dem i en matris ” […] dom slutar som mäta saker om man bryter 

ner dom för mycket”. Hon betonar att hon har gått från att använda sig av omfattande matriser 

till ett mer holistiskt synsätt vad gäller bedömningen av elevprestationer gentemot 

kunskapskraven. De förklarar att genom att använda matriser så blir det tydligare för eleverna 

vad som förväntas av dem när de ska göra en uppgift och lärarens bedömning av uppgiften går 

att visualisera på ett överskådligt sätt när eleverna får tillbaka den bedömda uppgiften. Alice 

menade att ” […] det handlar om att tydliggöra både för sig själv och för eleverna vad man är 

ute efter”. Något som även Catrin och Denise poängterade genom att framhålla betydelsen av 

att eleverna inför en examination känner till aktuella kunskapskrav.  Elin hävdar att matriser är 

det enklaste sättet för eleverna att få syn på sina resultat och sin progression. Vidare beskrev 

Elin hur hon ”I slutet kommer jag att ha en matris för varje elev på alla kunskapskraven” när 

hon ska sätta kursbetygen. Catrin pekar på att matriser kan spara tid vid bedömningen av 

elevuppgifter. De mest erfarna lärarna (Alice, Beatrice) beskriver och problematiserar sättet på 

hur de arbetar med att ta fram matriser enskilt eller i grupp, eller inte använder sig av matriser 

på ett slentrianmässigt sätt med referens till Skolverkets Allmänna råd om betyg och 

betygssättning (Skolverket, 2018). De uppvisar en medvetenhet i hur de väljer att förklara 

innebörden av begreppen för eleverna genom att omformulera dem vilken vilar på mångårig 

erfarenhet av att utforma och använda sig av matriser en kännedom något som de nyutbildade, 

eller relativt nyutbildade lärarna inte uppvisar. Denise som tog sin examen 2018 beskriver hur 

hon utgått från matriser som hon har fått när hon har gjort sin VFU och hur hennes handledare 

har inspirerat henne.  
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Tabell 4: Hur och varför lärarna använder sig av matriser  

 Tydliggöra Konkretisera begreppen i 

kunskapskraven 

Uppgifter Betygssättning 

Alice ” […] det 

handlar om 

att tydliggöra 

både för sig 

själv och för 

eleverna vad 

man är ute 

efter” 

” […] formuleringen från 

kunskapskraven men sen 

har vi tagit förklaringarna 

härifrån […]” (syftar på 

kommentarmaterialet till 

ämnesplanen i engelska) 

”Så att det inte är nya 

matriser hela tiden 

utan jag försöker vänja 

dom vid begreppen” 

”Så har jag som en 

matris där jag 

noterar […] i slutet 

blir det först som ett 

samlat betyg” 

Beatrice ” […] dom 

flesta av 

mina klasser 

kommer inte 

att titta på 

dom” 

” […] dom slutar som 

mäta saker om man bryter 

ner dom för mycket” 

”Alltså mina matriser i 

början av kursen av 

kursen har lite lägre 

krav än i slutet av 

kursen […]” 

”Vad är det jag som 

lärare vill mäta med 

den här uppgiften, 

varför känner jag att 

det här är relevant för 

examinationerna?” 

 

Catrin  ” […] men så brukar jag 

lägga till förklaringar vad 

det skulle kunna innebära 

ibland när jag har tid 

[…]” 

”Jag tar från 

kunskapskraven så 

väljer jag ut det som är 

aktuellt för 

examinationen som 

dom ska göra” 

” […] dom här 

områdena då har 

eleven presterat så 

här […]” 

Denise  ” […] antingen att man 

tar direkt dom 

betygskriterier som står, 

eller att man kan skriva 

om dom lite grann för att 

förtydliga” 

” […] antingen att 

man tar direkt dom 

betygskriterier som 

står, eller att man kan 

skriva om dom lite 

grann för att 

tydliggöra” 

” […] det blir mer 

tydligt om jag har 

matrisen utskriven å 

så kan man 

färglägga olika” 

Elin  ”dela upp 

kunskapskraven i mindre 

bitar” 

 ”I slutet kommer jag 

att ha en matris för 

varje elev på alla 

kunskapskraven” 

 

Tabellen ger en överblick på varför, och i vilka sammanhang lärare använder sig av matriser. 

Det kan vara för att göra det tydligare för eleverna vad syftet är med en uppgift, att göra 

begreppen i kunskapskraven mer konkreta, visa på kunskapskrav i samband med uppgifter och 

för att åskådliggöra de kunskapskrav en elev uppnått när det kommer till betygssättning. 

 

5.2.4 Betyg på enskilda uppgifter och bedömning under kursens gång 

Det finns en stor variation bland de lärare som intervjuats om och hur de sätter betyg på enskilda 

uppgifter under kursens gång. Elin som tidigare har arbetat på högstadiet menar att hon inte har 

något bra verktyg på gymnasiet att visa för eleverna hur deras prestationer är i förhållande till 

kunskapskraven i kursen och det är därför som hon ger eleverna betyg på enskilda uppgifter. 

Denise ger bara feedback till eleverna på de uppgifter där de haft tillgång till att använda 

hjälpmedel i from av Word och ordlistor ”Jag ger inte betyg på vissa uppgifter där dom har fått 

använda hjälpmedel”. Catrin är ambivalent och är inte helt säker på om hon alltid ska göra det 

men att det har blivit så att hon trots allt gör det. Hon menar vidare att eleverna blir mer flexibla 

och kreativa i sitt arbete om de vet att i detta arbetsområde så kommer de att ges godkänt eller 

inte godkänt. Beatrice förklarar anledningen till varför hon inte ger betyg på enskilda uppgifter 
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med motiveringen att den erfarenhet hon har av elevers respons på detta är; ” […] att ger jag er 

feedback och en bokstav så tittar ni på bokstaven och lägger bort papperet […]”. Alice berättar 

att på det program hon arbetar på där har man bestämt sig för att enbart använda sig av A, C 

och E under läsåret när man bedömer elevernas prestationer vilka synliggörs i ett för läraren 

och eleven gemensamt dokument. Dessutom så får eleven delbetyg på uppgifterna ” […] jag 

sätter ju aldrig ett betyg på en uppgift utan jag delar upp det i flera […]”. Hon utvecklar sin 

ståndpunkt och betonar att det på så vis blir lättare för lärarna att visa på skillnaderna på de 

olika stegen och förklara för eleven varför man har gjort en viss bedömning. 

Tabell 5: Varför lärare sätter betyg på enskilda uppgifter, eller inte, under kursens gång 

 Ibland Ja Nej 

Alice  ” […] jag sätter ju aldrig ett 

betyg på en uppgift utan jag 

delar upp det i flera […]” 

 

Beatrice   ” […] att ger jag er 

feedback och en bokstav så 

tittar ni på bokstaven och 

lägger bort papperet […]” 

Catrin  ” […] det har blivit så att 

jag gör det” 

 

Denise ”Ja, inte alla, inte jämt, 

men” 

 ”Jag ger inte betyg på vissa 

uppgifter där dom har fått 

använda hjälpmedel” 

Elin  ” Jag brukade inte göra det 

[…]” 

 

 

Tabellen visar på den variation som finns bland lärarna som gäller om de sätter betyg på 

enskilda uppgifter eller inte. Alice, Sara, Catrin och Beatrice svarar alla ett tydligt j eller nej 

medan Denise gör både och. 

 

5.2.5 Hur lärare beskriver betydelsen av att eleverna känner till och har goda kunskaper om 

det centrala innehållet och kunskapskraven i kursen engelska 5 

Fyra av lärarna (Alice, Elin, Denise, Catrin) uttrycker att det är av betydelse att eleverna har 

goda kunskaper om det centrala innehållet och kunskapskraven. Alice menar att eleverna blir 

lugnare då de förstår vad som krävs av dem efter det att de fått en uppgift bedömd, och får en 

bättre insikt i vad som bedöms, eftersom det är många elever på programmet vilka strävar efter 

höga betyg. Beatrice å andra sidan menar att det har väldigt liten betydelse att eleverna har goda 

kunskaper om och känner sig väl förtrogna med det centrala innehållet och kunskapskraven. 

Hon poängterar att det viktigaste är att eleverna har en generell bild om vad man ska göra i 

kursen och att de vet vad läraren kommer att titta på när hen bedömer olika uppgifter. Vidare 

menar Beatrice att det centrala innehållet är mer någonting för läraren att se till att det behandlas 

i kursen och att eleverna är mer intresserade av vad de ska göra de kommande veckorna. 

Däremot lägger hon tonvikten på kunskapskraven eftersom de är så svårtolkade till och med för 

oss lärare och menar ” […] att det är viktigt att dom är väl förtrogna med kunskapskraven för 

att dom är så svåra att förstå”. Catrin påtalar att de har stor betydelse men att eleverna lätt fastnar 

vid en bokstav och att de då har svårt att se helheten i den bedömning som gjorts. Dessutom 

menar hon att de elever som lyssnat vid genomgången av kunskapskraven har lättare att 

acceptera sina resultat än de elever som inte har några kunskaper om kursens kunskapskrav. 
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Elin framhåller att hon upplever att eleverna inte ser fördelarna med att ha god kännedom om 

kunskapskraven trots att detta i själva verket är av stor betydelse för dem. Hon menar vidare 

”Att eleverna inte har lärt sig att utnyttja att kunna kunskapskraven för att få ett högre resultat”. 

Denise poängterar betydelsen av instruktioner, vilka speglar kunskapskraven, och därmed 

underlättar för eleverna att förstå vad som förväntas av dem” […] att om man vet vad man 

behöver göra för att nå någonting då är det mycket lättare att göra det”. 

 

Tabell 6: Hur lärare beskriver betydelsen av att eleverna känner till det centrala innehållet och 

kunskapskraven 

 Betydelse Betyg 

Alice ” Jo mycket lugnare”  

Beatrice ”Jag tycker att det är viktigt 

att dom vet vad man 

överlag kan göra i kursen 

[…]” 

”Jag tycker att det är viktigt 

att dom är väl förtrogna 

med kunskapskraven för att 

dom är så svåra å förstå” 

 

Catrin ”Ja det har ganska stor 

betydelse” 

 

Denise ”Ja men jag tror att om man 

vet vad man behöver göra 

för att nå någonting då är 

det mycket lättare att göra 

det” 

 

Elin ”Jag tycker ju att det har en 

stor betydelse egentligen 

[…]” 

 

”Att eleverna inte har lärt 

sig att utnyttja att kunna 

kunskapskraven för att få ett 

högre resultat” 

 

Tabellen visar på att alla lärare anser att det har stor betydelse att eleverna har god kännedom 

om innehållet i styrdokumenten. En av lärarna (Sara) menar dessutom att eleverna inte har 

förstått hur en bättre medvetenhet om kunskapskraven skulle på ett positivt sätt påverka deras 

resultat. Lärarna instämde med det som redovisats i resultatet i denna text efter att de tagit del 

av detta via mail. 

 Elever 

5.3.1 Hur läraren har presenterat det centrala innehållet och kunskapskraven 

Evelina beskrev hur hennes lärare i början av kursen hade gått igenom vad som krävdes för att 

uppnå de olika kunskapskraven men att läraren även gör det i samband med att eleverna ska 

jobba med en ny uppgift. Vidare menade hon att det är bra om läraren förklarar innebörden av 

de olika begreppen i kunskapskraven, eftersom det kan vara ord så som mottagare till exempel 

som elever kanske inte förstår betydelsen av. Evelina menade att det även är viktigt att lärare 

uppmanar elever att fråga om de inte förstår när läraren pratar om och presenterar det central 

innehållet och kunskapskraven. Collin var inte så säker om hans lärare hade förklarat så mycket 

när det gäller det centrala innehållet och kunskapskraven, eller att det var något man hade gått 

igenom på någon lektion men han visste att det fanns en matris publicerad där man kunde läsa 

mer. Diana och Dilara beskrev att deras lärare hade visat, på ett övergripande sätt och gått 

igenom på tavlan, och att hen kommer tillbaka till det centrala innehållet och kunskapskraven 
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inför uppgifter och med jämna mellanrum återkommer till dem. Bosse menade att hans lärare 

säkert hade pratat om det centrala innehållet och kunskapskraven men att det inte var något som 

han kom ihåg. Även han påpekade att eleverna hade tillgång till information om dessa digitalt. 

Han tyckte att lärare är dåliga på att förklara vad begreppen verkligen betyder och innebär även 

om man får exempel så säger dessa inte varför de är på en viss nivå. Annie beskrev hur hennes 

lärare hade gått igenom det centrala innehållet och kunskapskraven i början av kursen både 

översiktligt och mer detaljerat men att hon själv inte hade så stor medvetenhet om dessa utan 

bara försökte lösa varje uppgift så bra som möjligt. Annie poängterade dock att om hon skulle 

fråga sin lärare så skulle hen kunna förklara detta mer och att läraren återkom till det centrala 

innehållet och kunskapskraven före varje ny uppgift.  

 

5.3.2 Elevers förståelse av begreppen i kunskapskraven i relation till lärarens bedömning 

När eleverna ombeds att förklara innebörden av begreppen i kunskapskraven för engelska 5, 

som beskriver progressionen för skriftlig produktion, varierar svaren från att eleven förklarar 

hur hen har uppfattat begreppen till att inte alls kunna reda ut dem. Vad gäller skrivelsen 

”strukturerat och sammanhängande” menar Annie och Bosse att det handlar om att det ska 

finnas en röd tråd och Collin uttrycker de som ” […] man ska kunna läsa det tydligt”. När det 

kommer till ”anpassat till syfte och mottagare” menar Annie att ”Det är ju vad man skriver för 

texter och vilka ehh man anpassar sig till tror jag” medan Bosse säger att det är ” […] du måste 

förklara om det är nå begrepp […] dom som ska läsa texten kanske inte vet” och övriga elever 

vet inte eller har inte någon uppfattning om dessa formuleringar i kunskapskraven. Det egna 

ansvaret att ta reda på och hålla sig uppdaterad vad gäller det centrala innehållet och 

kunskapskraven är något som några av eleverna har lyft fram. Bosse och Annie gav exempel 

på att de själva kunde ta reda på vad som krävs för att nå de olika kunskapskraven men medgav 

att de inte hade gjort detta av någon anledning. Diana och Dilara beskrev mer i övergripande 

ordalag om vad som krävdes för ett E, att det var mer ” […] grundlig fakta […]” (Diana) och 

att för ett A krävdes ” […] att man har utvecklat sitt svar” (Dilara). 

På frågan om varför läraren har bedömt den aktuella uppgiften (en bedömd skriftlig 

uppgift jag fått av varje elevs lärare) är det bara en av eleverna (Collin) som säger sig till viss 

del förstår varför han fått det betyg han fått på uppgiften trots att han inte kan utveckla varför 

eller förklara hur kunskapskravet uppnåtts. Övriga elever har liten eller ingen förståelse eller 

insikt i varför deras uppgift bedömts som den har. När det kommer till att förklara vad de 

uppfattar som nästa steg i sin kunskapsprogression, vad som skulle krävas för att nå ett högre 

kunskapskrav, handlar svaren ofta om små detaljer snarare än helheten eller svar som tyder på 

att de inte har förstått vissa begrepp. En av eleverna (Collin) efterfrågar mer exakta 

beskrivningar på hur man ska kunna utveckla sitt skrivande och nå högre kunskapskrav. Bosse 

påpekade att han skulle titta på kunskapskraven och försöka förstå dem trots att, de som han 

uttryckte det, var lite ”luddiga”. Även Annie menade att om hon verkligen ville ta reda på 

innebörden av det centrala innehållet och kunskapskraven så fanns det säkert på internet men 

trots det så gjorde hon inte det för det brukar gå bra ändå. Den elev (Bosse) vars lärare inte ger 

betyg på enskilda uppgifter menade att han inte hade någon som helst aning om vad som skulle 

krävas för att uppnå ett högre kunskapskrav.  
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Tabell 7: Eleverna beskriver sin förståelse av begreppen i kunskapskraven för engelska 5 

(Elevens 

lärare står 

inom 

parentes) 

Varierat Sammanhängande Strukturerat/ 

strukturerat och 

sammanhängande 

Anpassat till 

syfte och 

mottagare 

Relativt 

tydligt/ 

tydligt 

Flyt 

Annie 

(Alice) 

  ”Är väl att man 

kan följa en röd 

tråd” 

”Det är ju vad 

man skriver 

för texter och 

vilka ehh man 

anpassar sig 

till tror jag” 

”Ja men det 

har med 

budskapet, 

vad man 

liksom 

försöker 

förmedla” 

”Det är 

väl hur 

lätt man 

kan 

prata 

[…]” 

Bosse 

(Beatrice) 

  ” […] det följer 

en röd tråd bra” 

 

” […] det kan 

man väl mena är 

styckeindelat å så 

där att texten är 

lätt att läsa” 

” […] du 

måste förklara 

om det är nå 

begrepp […] 

dom som ska 

läsa texten 

kanske inte 

vet” 

” […] att 

man får fram 

sin, […] asså 

det man vill 

förmedla 

[…]” 

 

Collin 

(Catrin) 

 ” […] man ska kunna 

läsa det tydligt” 

    

Diana 

(Denise) 

      

Dilara 

(Denise) 

      

Evelina 

(Elin) 

” […] det är 

typ språk 

olika ord” 

  ”Ja, jag vet 

inte riktigt, 

det är väl typ 

det” 

  

 

Tabellen visar på de stora variationerna hos eleverna att beskriva och förklara innebörden i de 

olika begreppen i kunskapskraven. Två av eleverna (Diana och Dilara) svarade inte på frågan. 

Variationen i svaren eller avsaknaden av svar visar på att det finns brister i elevers förståelse av 

begreppen i kunskapskraven, vilka är uttryck för progressionen. 

I samtalet om hur elevernas ser på, bedömningen av de enskilda uppgifterna som de gör 

i kursen, och deras relation till det kursbetyg de ska få visade det sig de inte har någon tydlig 

bild om hur detta förhåller sig. Svaren rör allt från antaganden och förhoppningar om vad 

kursbetyget ska bli (Bosse) ”Jag vet inte jag hoppas ju på ett A i engelska”, till att inte ha någon 

som helst aning (Evelina) eftersom ”Jag får ju olika på alla”. Medan andra elever uppvisar en 

relativt tydlig bild av hur deras prestationer förhåller sig till kunskapskraven (Diana, Dilara och 

Annie). Vidare hur dessa står i relation till det kommande kursbetyget. Eleverna instämde med 

det som redovisats i resultatet efter det att de hade fått ta del av detta via mail. 
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6 Diskussion 

 Kritisk metoddiskussion om tillvägagångssätt, resultatets trovärdighet och 

kvaliteter 

Cohen, Manion och Morrison (2011) betonar att när det gäller validiteten i ett resultat är det 

viktigt valet av metod varit sådan så att forskningsfrågorna har besvarats. Jag menar att 

semistrukturerade intervjuer gett mig möjlighet att få lyssna till rektorers, lärares och elevers 

röster och att de gett mig möjligheten att komma med följdfrågor så att resonemanget utvecklas 

och breddas. Det ger även den som intervjuas möjlighet att ge sin syn på det aktuella området 

(Cohen et al., 2011). Hawthorne-effektens inverkan på respondenterna och därmed resultatet 

bör tas i beaktande. Genom min ställning som förstelärare i engelska kan lärare och elever när 

de intervjuas påverkas av detta på ett sätt vilket inverkar på de svar jag får. Intervjun kan av 

lärare komma att uppfattas som ett slags läxförhör om något som de skall känna till och som 

ingår i deras arbete något de förväntas planera och genomföra på ett professionellt sätt. Medan 

eleverna av lojalitet mot sin undervisande lärare, vilken har satt mig i kontakt med dem, svar 

på ett sätt som de tror förväntas av dem för att inte undergräva sin lärares professionella 

ställning gentemot mig som förstelärare. En enkätundersökning hade kunnat vara en alternativ 

metod med möjlighet för respondenterna att, förutom frågor med slutna svarsalternativ, ge egna 

fritextkommentarer på frågorna men då hade frågornas utformning begränsat bredden på svaren 

då inga följdfrågor kan ges. Den kommunikativa validiteten av materialet kommer att 

tillgodoses genom att respondenterna ges möjlighet att kommentera min tolkning av materialet 

så att sammanfattningen av deras svar överensstämmer med deras egen syn på densamma. 

Valet av respondenter har, med stöd i det Svensson och Starrin (1996) lyfter fram, inte 

skett med utgångspunkt i statistisk representation utan i ett syfte att få fram ett urval som 

representerar forskningsområdets olika variationer. Variationer som representeras av lärare 

vilka undervisat olika länge på det aktuella gymnasiet och på olika gymnasieprogram samt av 

elever från både praktiska gymnasieprogram och teoretiska vilka presterat skriftligt från E-A. 

När det gäller lärare har urvalet gjorts så att det endast är en man representerad eftersom den 

övervägande majoriteten av de lärare vilka undervisar i engelska på denna gymnasieskola är 

kvinnor. För att inte mannen ska kunna identifieras har jag bett alla informanter att ge sig själva 

ett kvinnligt namn i texten. Det kan vid första anblicken uppfattas som om urvalet har skett 

utifrån en statistisk representation och är därmed inte ett val med utgångspunkt i att representera 

forskningsområdets variation. Cohen et al. (2011) menar att när det kommer till urvalet av 

representanter är det viktigt att de är representativa för den grupp de ska företräda. Det är av 

vikt att mitt urval går i linje med detta vad gäller antal år i yrket och kön vilket de gör. När det 

gäller antalet informanter som intervjuats finns det praktiska anledningar till detta så som 

tillgänglighet och arbetets tidsmässiga avgränsning vilket Cohen et al. (2011) menar är 

praktiska anledningar till att en forskare inte kan få tillgång till ett större antal informanter till 

sin studie. Den andra faktorn som varit avgörande för urvalet är antal år som lärare har i yrket. 

Det är ett stort spann mellan den mest erfarna läraren och den med kortast erfarenhet i yrket. 

Spridningen däremellan av lärare som intervjuats är dock något mer koncentrerad mot en 

överrepresentation av de med en tid i yrket på ett till fyra år. Orsaken är att det inte finns så 

många lärare som arbetat mellan 10–15 år i gymnasiebyn och att det i urvalet inte gått att 
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påverka detta faktum. Kodningen av materialet tar sin utgångspunkt i den förståelse av det 

centrala innehållet och kunskapskraven som informanterna uttryckt i intervjuerna och är 

inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). Kategoriseringen av den transkriberade texten 

genomfördes på ett sätt vilket innebar att de lästes igenom flera gånger för att det ska vara 

möjligt att urskilja det informanterna uttrycker och som bildar mönster i texten. Sedan formades 

kategorier och underkategorier utifrån hur och vad rektorer, lärare och elever beskriver om 

arbetet med det centrala innehållet och kunskapskraven i engelska 5. Detta arbete har 

genomförts till största del utan extern medverkan dock har min handledare tagit dela av 

transkriptionerna och hur kategoriseringen av dessa även om hon inte deltagit i den faktiska 

processen och godkänt dem. 

Resultatens trovärdighet, kvaliteter och generaliserbarhet åskådliggörs med utgångspunkt 

i metoden, urvalet av respondenterna samt i genomförandet av undersökningen. Cohen, Manion 

och Morrison (2011) menar att forskaren måste fråga sig om de slutsatser som hen dragit av 

undersökningen är rimliga och trovärdiga. Genom det urval av respondenter och den metod 

som använts i studien menar jag att de slutsatser som kan dras är relativt trovärdiga. Validiteten 

hade kunnat förbättras om intervjuerna med lärarna i synnerhet hade genomförts av någon som 

inte var deras kollega och tillika förstelärare i ämnet. Eftersom svaren då om möjligt kunnat bli 

än mer uppriktiga och därmed spegla verkligheten bättre vilket hade gett ett än mer trovärdigt 

resultat. Vad gäller rektorernas svar så har de genom sin ställning ingen form av beroende till 

mig som lärare och därför ser jag deras svar som mycket trovärdiga. När det kommer till 

eleverna så finns möjligheten att de skulle svarat annorlunda om de blivit intervjuade av någon 

som inte är kollega till deras lärare. Detta med tanke på två aspekter; dels att eleverna är 

medvetna om att jag som intervjuar ”känner” deras lärare och att detta kan påverka deras svar 

samt att de kan känna lojalitet med den lärare som undervisar dem och därför vill svara ”rätt” 

när de intervjuas. Vad gäller resultatets generaliserbarhet är det troligt att ett liknande resultat 

skulle kunna påträffas i en större population eller i en annan gymnasieskola då en så stor 

samstämmighet återfinns bland de som ingår i undersökningen. 

 Rektors arbete med skollagens krav 

Rektorerna i undersökningen arbetar inte aktivt med att implementera skollagens krav, på att 

eleverna ska få information om det centrala innehållet och kunskapskraven i en kurs, utan 

förlitar sig till lärares professionalism vad gäller detta. Rektor 2 hyste en förväntan om att dessa 

delar i läroplanen hela tiden hålls levande under kursens gång och att eleverna har kännedom 

om när de blir bedömda. Rektor 2 använde sig av kursgruppsenkäten för att på så sätt få syn på 

hur detta arbete fungerade i klassrummet för att sedan i samtal med läraren utveckla och 

förbättra undervisningen (tabell 1). Rektor 1 såg som sin uppgift att bara göra aktiva insatser 

om kommunikationen mellan lärare och elev hade brutit samman och parterna inte kunde 

kommunicera kring det centrala innehållet och kunskapskraven. Vad gäller nyanställda och 

nyutexaminerade lärare så förlitade sig rektor 1 på att dessa skulle få kännedom och ingående 

kunskap om det centrala innehållet och kunskapskraven i mötet och dialogen med erfarna 

kollegor. Rektor 2 menade att det fanns ett potentiellt utvecklingsområde och ett ansvar som 

vilade hos rektorerna om hur nya lärare blir förtrogna med styrdokumenten. 

Sammanfattningsvis visar rektorernas svar på att de inte aktiv arbetar tillsammans med lärarna 
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kring frågor om det centrala innehållet och kunskapskraven under läsåret utan att de i slutet av 

ett läsår kan samtala med lärare om vad som framkommit i kursgruppsenkäten eller i 

elevresultaten på nationella prov och elevers betyg. Det är även något som blivit uppenbarad i 

lärarnas svar då ingen av dessa har kopplat arbetet med det centrala innehållet och 

kunskapskraven till rektorerna trots att ”Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera 

och utveckla utbildningen i förhållande till de nationella målen” (Skolverket, 2011,s.15). Endast 

en av lärarna (Catrin) nämnde utfallet i kursgruppsenkäten men då i relation till att hon ville 

förbättra det omdöme som eleverna gav henne (enligt tabell 1). Vidare poängterar Hattie (2008) 

vikten av att lärare ges möjlighet till att fortlöpande tillsammans arbeta med styrdokumenten 

för att kvaliteten, bedömningen och likvärdigheten i undervisningen ska kunna förbättras. Det 

är mot bakgrund av detta viktigt att rektorerna värnar om att det utrymme som ämneslagen har 

samt att den organiserade sambedömningen bibehålls i den nuvarande omfattningen.  

 Hur lärare beskriver att de gör det centrala innehållet och kunskapskraven tydligt 

för eleverna och elevernas uppfattning om detta arbete 

Samtliga lärare som ingår i undersökningen visar prov på en medvetenhet om och ett 

ställningstagande för hur de arbetar med det centrala innehållet och kunskapskraven (tabell 2). 

De uttrycker på olika sätt, och med något olika tonvikt på de olika delarna i styrdokumenten, 

vikten av att eleverna har mer eller mindre kännedom om dessa. Vilket ligger helt i linje med 

Grönlunds (2008) analys som markerar betydelsen av att ” mål och kvalitetskriterier” är tydliga 

för eleverna (s.95). De lärare som intervjuats visar på en medvetenhet i arbetet med det centrala 

innehållet och kunskapskraven samt en ambition att utveckla detta (tabell 2). De ställer sig 

frågan liksom Skolverket ”Vad ska eleverna lära sig?” (s. 1). Skolverket framhåller att målen 

för undervisningen ”Måste vara tydliga och begripliga för eleverna” (s.1), något som dessa 

lärare är mycket medvetna om. En anledning till att lärare ständigt återkommer till och reviderar 

sitt sätt att arbeta med styrdokumenten kan vara att lärarna ser formuleringarna i 

kunskapskraven och progressionen mellan kurserna som diffusa och det innebär att de är svåra 

att förklara för eleverna. Detta trots att ett av syftena med Gy11var att fastställa specificerade 

kunskapskrav med en tydlig progression vilken skulle utgöra grunden för de olika betygsstegen 

(Svennberg et al., 2018). Utmaningen för lärare att tolka det centrala innehållet och 

kunskapskraven består trots att det är åtta år sedan GY 11 infördes. Hattie (2008) menar att göra 

målen för undervisningen är en stor utmaning för lärare. Om inte lärare kan tolka och omsätta 

innehållet i styrdokumenten så menar Svennberg et al. (2018) och Brookhart et al. (2016) att 

detta glapp emellan de nationella kunskapskraven och lärares betygssättning kan förklaras med 

oklara och svårtolkade formuleringar av kunskapskraven och att detta i sin tur kan äventyra 

elevers rätt till likvärdig bedömning oavsett undervisande lärare. 

Resultatet pekar på att det finns relativt stora skillnader på dels hur lärares arbete med att 

förmedla det centrala innehållet och kunskapskraven genomförs i praktiken men och vilken 

relevans de anser att de olika delarna har för eleverna. Dessa aktiva val visar på att lärare är 

medvetna om att hur de arbetar med detta är av betydelse för eleverna på en mängd olika sätt 

så som; lugnare arbetsklimat i klassrummet, möjliggöra för elever att uppnå ett visst 

kunskapskrav samt att undvika att elever upplever sig överraskade när kursbetyget satts. Det 

finns tydliga differenser mellan lärares arbete med att öka elevernas kunskap om det centrala 
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innehållet och kunskapskraven i en kurs och elevers förståelse av varför detta görs. Lee (2007) 

betonar att arbetet i klassrummet bör ske så att de kriterier som ligger till grund för 

bedömningen av elevernas arbeten delges eleverna samtidigt som de får information om 

uppgiften så att det tydligt framgår vad de ska lära sig och hur de kommer att bli bedömda. 

Detta är något som lärarna beskrev hur de mer eller mindre framgångsrikt arbetade med medan 

det bland eleverna var mycket delade meningar om hur tydlig detta var för dem. 

Hur lärare agerar är av avgörande betydelse när det gäller att minska skillnaderna emellan 

elevers prestationer och den önskade måluppfyllelsen (Hattie & Timperly, 2007). Det råder 

generellt sett, bland lärarna, en insikt och medvetenhet om att deras handlande i klassrummet 

påverkar eleverna och måste utvecklas och anpassas efter den aktuella elevgruppen. Trots att 

lärares agerande i arbetet med styrdokumenten är ytterst relevant, och en del av deras arbete, så 

menar lärare att eleverna inte ser nyttan av det (tabell 3). Trots att forskning påvisar den 

väsentliga skillnaden det kan göra för elever om de är insatta i styrdokumenten eftersom 

kopplingen mellan det centrala innehållet och kunskapskraven måste vara tydlig för att elever 

ska kunna se sambandet innehållet i undervisningen och hur betygssättningen sker (Thelin, 

2012). Eleverna ges återkoppling av lärarna rörande kunskapskraven under kursens gång något 

som Hattie och Timperly (2007) poängterar vikten. Det är den metod vilken kan bidra till att 

eleverna förstår och utvecklar effektiva strategier för att ta till sig och bearbeta målet för 

undervisningen (ibid.). Skolverket (2018) pekar på vikten av formativ bedömning och menar 

att eleverna måste ges möjlighet att både öva och lära sig och att detta ska vara av en 

framåtsyftande karaktär och där den formativa återkoppling som sker måste vara relaterad till 

kursens centrala innehåll och kunskapskraven. Men för att detta ska vara möjligt så måste 

innehållet i kunskapskraven presenteras så att eleverna förstår dem. 

I den aktuella gymnasieskolan förekommer olika typer av samarbeten. Dessa kan vara 

programvis, i form av ämneslag och sambedömning att detta sker är av betydelse för hur lärare 

arbetar med styrdokumenten (Nordgren, Odenstad & Samuelsson, 2008). Vidare poängterar 

Nordgren et al. (2008) betydelsen av sådant arbete och menar att ”I yrket ligger ett individuellt 

och kollegialt ansvar att kunna betygssystemet, att kunna tolka och omvandla det till en 

undervisning […]” (Nordgren et al., 2008, s.200). Det finns en inneboende problematik i 

läraryrket vilken består i det individuella och självständiga arbetet i klassrummet kontra det 

kollektiva arbetet med kollegorna. Detta tar sitt uttryck i en inställning som enligt Hattie (2008) 

återfinns hos de flesta lärare där undervisningen ses som något av en privat natur, något som 

sällan ifrågasätts eller utmanas, och som sker bakom stängda dörrar. Trots det visar forskning 

på att om kvaliteten och likvärdigheten i undervisningen och bedömningen ska kunna förbättras 

så måste lärare, fortlöpande, ges möjligheter att arbeta med innehållet i styrdokumenten (Hattie, 

2008). Det finns risker med att likvärdigheten försämras i vår gymnasieskola då lärare har 

svårigheter med att förklara styrdokumenten, inte känner till eller kan använda sig av 

stödmaterial från skolverket medan andra lärare samarbetar med att skapa tydliga och 

gemensamma uppgifter och bedömningsmallar till eleverna. Samarbeten kring matriser för 

formativa och summativa syften är något som framkommer i resultatet. Lärare ger exempel på 

hur de använder matriser, varför och hur de arbetar med att utforma dessa enskilt eller 

tillsammans med kollegor (tabell 4). Granbom (2016) menar att om läraren ger eleverna 

möjlighet och verktyg att reflektera över det egna sättet att tänka, sina arbeten, resultat ett cetera, 

leder det till en djupare förståelse och inlärning och att detta kan göras med hjälp av en matris. 
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Matrisen kan göra det möjligt för eleverna att förstå olika nivåer och på så sätt främja 

kunskapsutveckling (Granbom, 2016; Muñoz & Guskey, 2015). Lärarna menade att fördelarna 

men matriser kunde vara att det blev tydligare för eleverna vad uppgiftens syfte var, att den 

kunde synliggöra aktuella kunskapskrav men även att det blev enklare för läraren att bedöma 

trots att Skolverkets publikation Betyg och betygssättning (2018) problematiserar användandet 

av matriser. Sammanfattningsvis ligger lärarnas motiv till och utformning a matriser helt i linje 

med vad forskningen framhåller som matrisens styrkor. Användandet av matriser, som något 

vilket främjar elevers prestationer och som visar på hur väl de uppfyller målen, uppnås genom 

att eleverna får lämpliga utmaningar och specifika mål (Hattie & Timperly, 2007).  

 Hur elever tolkar och förstår innehållet och innebörden av det centrala innehållet 

och kunskapskraven och vikten av dessa 

Eleverna redogör för hur deras lärare, på olika sätt, med olika metoder och vid olika tidpunkter 

i kursen introducerat och förklarat det centrala innehållet och kunskapskraven i kursen engelska 

5 (tabell 7). Börjesson (2008) understryker hur angeläget det är att eleverna får veta vad som 

kommer att krävas av dem enligt ämnesplanen och kunskapskraven, vad som kommer att 

bedömas, hur det bedöms och att det är lärarens ansvar att förmedla detta till eleverna. Detta är 

också något som Grönlund (2008) betonar vikten av. Skillnaderna i hur eleverna beskriver 

omfattningen av lärares arbete med detta är tydliga. Då ställer jag mig frågan om hur detta 

faktum kan påverka likvärdigheten för och möjligheten till kunskapsutveckling hos eleverna 

eftersom variationerna är så stora? Svaren visar på stora variationer bland eleverna vad gäller 

förståelsen och innebörden av det centrala innehållet, kunskapskraven och betydelsen av dem. 

Svaren tyder på att eleverna inte har insett vikten av dessa för att uppfatta vad kursen ska 

behandla och deras egna kunskapsutveckling i kursen. Detta visar på att det inte är uppenbart 

och självklart för eleverna varför arbetet med styrdokumenten sker. Elevernas svar visar också 

på att de var överlag nöjda med hur deras lärare hade gått igenom det centrala innehållet och 

kunskapskraven och att de själva har ett ansvar att ta reda på information som läraren publicerat 

eller att fråga läraren och be hen förklara mer men att de inte gjort detta av någon anledning. 

Bara en elev uttryckte att hens överlag lärare var dåliga på att förklara.  Syftet och vikten av 

god kännedom om dessa är inte tydligt för eleverna något som Thelin (2012) menar är 

nödvändigt om de ska kunna se sambandet innehållet i undervisningen och vad betygen sätts 

utifrån. Skolverket (2018) påpekar att målen för undervisningen ”Måste vara tydliga och 

begripliga för eleverna” (s.1). Något som elevernas svar visar på att de inte är i alla delar.  

I intervjuerna med eleverna framkom på ett tydligt sätt att det är mycket svårt för dem att 

enbart med utgångspunkt i kunskapskravens skrivelser konkretisera vad dessa innebär. Deras 

förståelse visar sig i att de beskriver som de tror är generella och övergripande mål men i vilket 

istället är mindre delar av kunskapskraven. Detta går att leda vidare till när de fick frågan om 

vad de skulle kunna förbättra i sin text och på den svarade på ett liknande sätt. Följaktligen är 

det avgörande att eleverna har förståelse för vad kunskapskraven, för de olika betygsstegen 

innebär, och vad som krävs av dem för att förbättra sina resultat och nå ett högre betyg (Muñoz 

& Guskey, 2015). En av eleverna Collin, ville ha tydligare exempel och mer exakta 

beskrivningar på vad han skulle utveckla för att nå ett högre kunskapskrav. Bosse menade att 

kunskapskraven var som han uttryckte det ”luddiga” men trots det skulle han försöka titta på 
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dem och förstå dem. Deras svar pekar på att lärares arbete med att förklara innebörden av och 

konkretisera kunskapskraven inte har nått fram till eleverna. Trots att Skolverket (2018) menar 

att det är av betydelse att eleverna genom undervisningen ges möjlighet att utvecklar en viss 

förståelse för vad som är de huvudsakliga kunskaper i ämnet och vad som kan höja kvaliteten 

på ett arbete. Å andra sidan står det i Gy 11 att ”Läraren ska utgå från att eleverna kan och vill 

ta ett eget personligt ansvar för sitt lärande” (Skolverket, 2011, s.13) vilket gör det hela till en 

svår balansgång med ett tudelat ansvar. 

Att elever har svårt för att bedöma sina egna prestationer visar sig i samtalet kring deras 

texter. Varför så är fallet går att koppla till deras bristande förståelse för betydelsen av goda 

kunskaper om kunskapskraven i kursen, om dessa saknas eller är bristfälliga kan inte elever 

bedöma sin egen prestation eftersom det enligt Oscarson (2009) krävs att elever på gymnasiet 

är väl förtrogna med kunskapskraven för att kunna granska sina egna arbeten. Att eleverna har 

kunskaper om styrdokumenten är av betydelse för deras insikt om vilka kunskapskrav de 

uppnått, vad gäller en viss färdighet, och vad som krävs för att kunna nå högre. Avsaknaden av 

en tydlig förståelse av kunskapskraven innebär att elevers möjlighet att nå högre kunskapskrav 

begränsas. Vilket Granbom (2016), i sin forskning visat att om eleverna har förståelse för och 

medvetenhet om det centrala innehållet och kunskapskraven innebär det att de når högre betyg, 

fördjupade kunskaper.  

  



35 
 

7 Sammanfattning 

Rektorerna ser på arbetet med det centrala innehållet och kunskapskraven som något vilket 

tillhör lärarens profession. De menar att lärarna är de som utifrån elevgrupp, elevers kunskaper 

och erfarenheter och ämne måste omsätta begreppen i styrdokumenten till något konkret. 

Dessutom bör detta arbete vara ett återkommande inslag i undervisning så att styrdokumentens 

innehåll hålls levande för eleverna. De betonar också vikten av det kollegiala samarbetet då 

mindre erfarna lärare träffar lärare med fler år i yrket och man har möjlighet till samverkan. 

Rektorerna betonade att det är väldigt viktigt att eleverna har god kännedom om det centrala 

innehållet och kunskapskraven för sina studier på gymnasiet. Vidare pekar resultatet på att trots 

att lärare lägger ner arbete på att eleverna ska få kunskaper om det centrala innehållet och 

kunskapskraven, har eleverna relativt ytlig förståelse av dessa. Lärare planerar in arbetet med 

innehållet i styrdokumenten i sin undervisning, reflekterar över hur och när det är mest effektivt, 

i vilken omfattning och hur de ska göra begreppen tydliga för eleverna.  Trots allt arbete som 

lärarna lägger ner så inser inte eleverna vikten av detta och hur det påverkar deras egna 

utveckling och hur de kan använda kunskapen för att få större kontroll över sitt lärande. 

Elevernas förståelse av begreppen som används i styrdokumenten varierar kraftigt liksom deras 

engagemang i arbetet och synen på vilken betydelsen av detta arbete är för deras egna 

kunskapsutveckling. Det finns även en stor variation när det gäller hur de ser på sin lärares 

förmåga att förmedla innehållet i styrdokumenten till för dem något begripligt och konkret. 

Men när de gäller deras engagemang finns det även ett visst mått av självrannsakan och de 

menar att informationen säker finns där om de är intresserade av att ta del av den. 

Jag har intervjuat både rektorer, lärare och elever vilket ger tre olika dimensioner i 

materialet. Metoden, semistrukturerade intervjuer gav möjligheten att för rektorer, lärare och 

elever att komma till tals och berätta om hur de arbetar med eller uppfattar arbetet med det 

centrala innehållet och kunskapskraven i kursen engelska 5. Det är en relativt tidskrävande 

metod då den kräver att möten planeras och genomförs och sedan ska inspelningarna 

transkriberas. Det finns även andra problem med denna metod för datainsamling som kan ge en 

begränsad bild av fenomenet till exempel att frågorna feltolkas eller att informanterna svara 

enligt vad de tror förväntas av dem. 

Variationen i erfarenhet bland lärare gäller främst antalet år i yrket men även av olika 

gymnasieprogram och detta ökar möjligheten att se tydliga mönster, så som den 

fenomenografiska ansatsen ger förutsättningar för, inom den aktuella gymnasieskolan. Något  

jag inte kunnat undersöka men vilket Grönlund (2008) men även Borg et al. (2013) pekar på 

som är av avgörande betydelse för hur väl en lärare kan beskriva en kurs framåtsyftande mål är 

lärarens ämneskunskaper. Detta är av betydelse för deras arbete med det centrala innehållet och 

kunskapskraven men som samtidigt är svårt att få grepp om. Jag har inte möjlighet att undersöka 

detta område vidare eftersom min magisterutbildning i utbildningsvetenskap avslutas nu i juni 

2019. Vad gäller datans validitet hade den kunnat förbättras och fördjupas med andra frågor 

och med fler relevanta följdfrågor. Validiteten hade också kunnat öka om tid funnits till att 

genomföra intervjuerna med tid emellan för reflektion kring vilka frågor som på bästa sätt visar 

på hur det valda forskningsområdet uttrycks och vilka följdfrågor som kan vara lämpliga. 

Vidare hade observationer även bidragit till detta då de ger möjlighet att Kodningen skulle med 

tanke på reliabiliteten genomförts tillsammans med någon annans erfarna och granskande blick. 
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Detta med tanke på min brist på erfarenhet vad gäller detta men även med hänseende till att jag 

själv är en del av detta system, det är mina kollegor och jag arbetar själv med att förmedla och 

förklara innehållet i styrdokumenten för elever. Likväl så har min handledare gått igenom 

transkriberingarna och samtyckt med mina översikter, även om hon inte varit delaktig själva i 

kodningsprocessen.  

Även om detta har varit en studie i liten skala så har den identifierat tydliga diskrepanser 

mellan lärares försök att kommunicera och elevers förmåga att förstå och applicera den 

kunskapen på sitt eget lärande. Vidare forskning inom detta område behövs för att minska 

skillnaderna mellan lärares och elevers syn på hur arbetet med innehållet i styrdokumenten ska 

utformas, varför det görs och vilka implikationer det har för elevers kunskapsutveckling. Att 

intervjua fler elever, utveckla intervjufrågorna till att mer handla om hur de ser bedömningen 

av skriftliga uppgifter genomförts i kursen, titta på fler elevuppgifter och lärares faktiska 

kommentarer till dessa samt att fokusera mer på vilket språk lärare använder sig av när de 

arbetar med det centrala innehållet och kunskapskraven initialt i kursen samt under kursens 

gång och när de kommunicerar elevers resultat på uppgifter är några av de områden som skulle 

kunna belysas i vidare forskning. Det min studie har kartlagt är att det trots relativt stor andel 

positiva elevsvar i kursgruppsenkäterna så råder det en diskrepans emellan hur lärare beskriver 

sitt arbete med att förmedla det centrala innehållet och kunskapskraven i kursen engelska 5 och 

hur eleverna uttrycker sin förståelse av styrdokumenten. Vidare studier, där en kontrollgrupp 

används, är nödvändig för att undersöka hur man kan ändra den rådande situationen. 

Studien ger en inblick i hur lärare ser på och framställer arbetet med det centrala innehållet 

och kunskapskraven i kursen engelska 5 samt hur eleverna beskriver och ser på vikten av detta 

vid den gymnasieskola där jag arbetar. Undersökningen ger även en bild av hur rektorerna ser 

på sin roll i arbetet med innehållet i styrdokumenten och hur de ser på vilken betydelse det har 

för eleverna. Mot bakgrund av detta finns det möjlighet att utveckla detta område på ett mer 

övergripande sätt i den aktuella gymnasieskolan. Att eleverna inte ser vilken roll deras 

personliga ansvar för sitt eget lärande, och betydelsen för deras kunskapsutveckling är, tyder 

på att arbetet med det centrala innehållet och kunskapskraven behöver utvecklas. De finns 

många aspekter vilka är av betydelse för eleverna och forskning visar på att en god förståelse 

och medvetenhet om innehållet i styrdokumenten, vilket Granbom (2012) pekar på, leder till 

fördjupade kunskaper och högre betyg. Vidare pekar även resultatet på att lärare i större 

utsträckning behöver samarbeta kring dessa frågor vilket också Hattie (2008) understryker. För 

att det ska vara möjligt måste det finnas utrymme och en organisation vilken stödjer och främjar 

att lärare träffas och med hjälp av kollegialt lärande och aktuell forskning utvecklar detta 

arbetsområde. Rektorerna har ett stort ansvar i detta arbete men också en möjlighet att bryta 

den rådande ensamkultur som enligt Hattie (2008) är så utbredd. Med den fördjupade 

förståelsen av hur rektorer, lärare och elever ser på arbetet med det centrala innehållet och 

kunskapskraven i kursen engelska 5 finns goda möjligheter till vidare kollegialt arbete i 

ämneslaget för att utveckla detta område och därmed höja kvaliteten på undervisningen i den 

aktuella gymnasieskolan.  
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 Implikationer för lärarprofessionen 

Fenomenografin gör det möjligt att uppdaga individens förståelse av ett fenomen. Den går att 

se mönster som visar att rektorer, lärare och elever inte förstår varandra. Genom denna 

uppsats kan dessa kategorier ta del av varandras beskrivningar och uppfattningar om arbetet 

med det centrala målet och kunskapskraven i kursen engelska 5. När detta sker ges 

möjligheten för lärare och rektorer att verkligen se vikten av att utveckla arbetet med det 

centrala innehållet och kunskapskraven, både tillsamman men även i relation till hur det 

genomförs med eleverna. Ett sådant arbete ger eleverna verktyg att reflektera över sin egna 

inlärning och sitt eget ansvar och nå högre kunskapskrav (Granbom, 2016). 

Det är genom att belysa skillnaderna mellan de olika gruppernas beskrivningar av arbetet 

med styrdokumenten som kvaliteten kan förbättras. Något som framkommit tydligt är att 

rektorer förlitar sig på lärares professionalism, i arbetet med styrdokumenten, vilket ledet till 

otydligheter vad gäller det pedagogiska ledarskapet. Trots att läroplanen Gy11 poängterar 

rektorers ansvar som pedagogiska ledare (Skolverket, 2011). Undersökningen visar vidare att 

lärares erfarenheter i yrket rörande samarbete inom professionen skiljer sig markant.  Detta 

kan relateras till den ensamhetskultur vilken är kopplat till lärarens arbete men som måste 

brytas för att öka likvärdigheten och kvaliteteten i undervisningen (Hattie, 2008).  

Dessutom har behovet av systematisk träning i arbetet med styrdokumenten av 

nyutbildade lärare och lärare som är nya på gymnasiet identifierats. Vidare har det visat sig 

att eleverna inte har kapacitet eller mognad att på egen hand förstå värdet av en allsidig och 

djup förståelse av styrdokumenten för sin egen kunskapsutveckling. Lärare behöver 

uppmärksamma eleverna på vilka implikationer en sådan kunskap kan ha för inflytandet på 

sin egen utbildning samt för att mer självständigt kunna påverka sina studieresultat.   
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Bilaga 1(4) 

Kursgruppsenkät 2017 Eng 5 SAMMANSLAGET RESULTAT   

   

1. Kunskaper och lärande 

1.1. Jag lär mig mycket under kursen   

Namn Antal Procent 

Stämmer helt 49 25% 
Stämmer till stor del 90 45% 
Stämmer till viss del 53 27% 
Stämmer inte alls 8 4% 
Total 200 100% 
   

   

1.2. Läraren stimulerar mig att lära mig mer   

Namn   

Stämmer helt 59 30% 
Stämmer till stor del 76 38% 
Stämmer till viss del 55 28% 
Stämmer inte alls 10 5% 
Total 200 100% 
   

   

1.3. Jag är nöjd med min egen insats i kursen   

Namn   

Stämmer helt 53 27% 
Stämmer till stor del 102 51% 
Stämmer till viss del 37 19% 
Stämmer inte alls 8 4% 
Total 200 100% 
   

   

2. Bemötande och lärmiljö 

2.1. Min lärare får mig att tro på mig själv i mitt skolarbete   

Namn   

Stämmer helt 83 42% 
Stämmer till stor del 68 34% 
Stämmer till viss del 43 22% 
Stämmer inte alls 6 3% 
Total 200 100% 
   

   

2.2. Min lärare förväntar sig att jag ska göra mitt bästa   

Namn   

Stämmer helt 138 69% 
Stämmer till stor del 49 25% 
Stämmer till viss del 13 7% 
Stämmer inte alls 0 0% 
Total 200 100% 
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2.3. Min lärare ger mig det stöd jag behöver   

Namn   

Stämmer helt 92 46% 
Stämmer till stor del 67 34% 
Stämmer till viss del 35 18% 
Stämmer inte alls 6 3% 
Total 200 100% 
   

   

3. Mål, bedömning och betyg 

3.1. Jag vet vad jag behöver kunna för att nå kunskapskraven i kursen   

Namn   

Stämmer helt 67 34% 
Stämmer till stor del 77 39% 
Stämmer till viss del 52 26% 
Stämmer inte alls 4 2% 
Total 200 100% 
   

3.2. Jag kan samtala med läraren om hur jag ska kunna förbättra mina 

betyg 
  

Namn   

Stämmer helt 78 39% 
Stämmer till stor del 73 37% 
Stämmer till viss del 45 23% 
Stämmer inte alls 4 2% 
Total 200 100% 
   

3.3. Jag tycker att mina prestationer bedöms rättvist   

Namn   

Stämmer helt 94 47% 
Stämmer till stor del 77 39% 
Stämmer till viss del 24 12% 
Stämmer inte alls 5 3% 
Total 200 100% 
   

4. Ansvar, delaktighet och inflytande 

4.1. Mina synpunkter kring kursen tas på allvar   

Namn   

Stämmer helt 79 40% 
Stämmer till stor del 79 40% 
Stämmer till viss del 37 19% 
Stämmer inte alls 5 3% 
Total 200 100% 
   

4.2. Min lärare stödjer mig att ta ansvar för mina studier i kursen   

Namn   

Stämmer helt 87 44% 
Stämmer till stor del 73 37% 
Stämmer till viss del 38 19% 
Stämmer inte alls 2 1% 
Total 200 100% 
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4.3. Jag har haft möjlighet att vara delaktig i kursens planering   

Namn   

Stämmer helt 61 31% 
Stämmer till stor del 70 35% 
Stämmer till viss del 53 27% 
Stämmer inte alls 16 8% 
Total 200 100% 
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Bilaga 2(4) 

 

Intervjufrågor till rektorerna: 

1. Hur länge har du arbetat som rektor på gymnasiet? 

 

2. Om man tittar på resultatet på frågorna 3.0, vad säger du om dessa resultat ? 

(svaren är av elever från följande program; Flygteknik, Samhälls, Teknik, Idrotts, Estetiska) 

 

3. Finns det ett problem med att elever inte förstår det centrala innehållet och kunskapskraven för 

kursen engelska 5? 

 

4. Hur har eleverna uttryckt sin förståelse av; det centrala innehållet och kunskapskraven i kursen 

engelska 5, för dig? 

 

5. Vad förväntar du dig av dina lärare, vilka undervisar i engelska 5, på hur de förmedlar, 

tydliggör det centrala innehållet och kunskapskraven i kursen? 

 

6. När och hur medverkar du till att förbättra lärares skicklighet i att på ett tydligt sätt förmedla 

det centrala innehållet och kunskapskraven till eleverna? 

 

7. Anser du att arbetet med att förklara det centrala innehållet och kunskapskraven i kursen, för 

eleverna, bör utvecklas och varför är det viktigt? 

 

8. Nya lärare, vilka inte tidigare har undervisat på gymnasiet, hur får de kännedom och djupare 

kunskap om det centrala innehållet och kunskapskraven? 

 

9. Vilken betydelse har det att eleverna har goda kunskaper om och känner sig väl förtrogna med 

det centrala innehållet och kunskapskraven i en kurs? 
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Bilaga 3(4) 

Intervjufrågor till lärare: 

1. Hur länge har du arbetat som lärare och när tog du din lärarexamen? 

 

2. Hur länge har du undervisat i engelska 5 på gymnasiet? 

 

3. Finns det ett problem med att elever inte förstår det central innehållet och kunskapskraven 

för kursen engelska 5? 

 

4. Hur skulle du förklara innebörden/ betydelsen av dessa formuleringar från 

kunskapskraven för engelska 5? 

 

E C A 

Relativt varierat Relativt varierat Varierat 

Relativt tydligt Tydligt Tydligt 

Relativt sammanhängande Sammanhängande och relativt 

strukturerat 

Sammanhängande och 

strukturerat 

Visst flyt Med flyt  

I någon mån anpassat till syfte, 

mottagare och situation. 

Med flyt och viss anpassning 

till syfte, mottagare och 

situation. 

Med flyt och viss anpassning 

till syfte, mottagare och 

situation 

 

5. Använder du dig av Kommentarmaterial till ämnesplanen i engelska i gymnasieskolan, 

utgiven av Skolverket? 

 

6. Hur förklarar/ tydliggör/ du det centrala innehållet och kunskapskraven i kursen engelska 

5 för elever? 

 

7. Hur gör du för att förmedla innehållet i det centrala innehållet vad gäller skriftlig 

produktion till dina elever? 

 

8. Använder du matriser?  

 

9. Hur utformar du dem? 

 

10. Hur synliggör/ förklarar du skillnaderna, för de olika kunskapskraven, för eleverna när det 

gäller skriftlig produktion? 

 

11. Beskriv dina metoder. 

 

12. Har du de senaste åren eller året förändrat det sätt som du: presenterar, förklarar, 

tydliggör, exemplifierar, det central innehållet och kunskapskraven? 

 

13. Kan du ge exempel? 

 

14. Hur ser du på förhållandet mellan betyg på enskilda uppgifter och kursbetyget? 

 

15. Vilken betydelse har det att eleverna har goda kunskaper om och känner sig väl förtrogna 

med det centrala innehållet och kunskapskraven i kursen? 
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Bilaga 4(4) 

Intervjufrågor till elever: 

1. Hur har din lärare förklarat vad det central innehållet och kunskapskraven i kursen 

engelska 5 innebär? 

 

2. Vad betyder/ innebär dessa formuleringar i kunskapskraven? 

 

E C A 

Relativt varierat Relativt varierat Varierat 

Relativt tydligt Tydligt Tydligt 

Relativt sammanhängande Sammanhängande och relativt 

strukturerat 

Sammanhängande och 

strukturerat 

Visst flyt Med flyt  

I någon mån anpassat till syfte, 

mottagare och situation. 

Med flyt och viss anpassning 

till syfte, mottagare och 

situation. 

Med flyt och viss anpassning 

till syfte, mottagare och 

situation 

 

3. Läraren förklarar dessa begrepp, som de tror tydligt för er elever, men ni förstår inte alltid 

vad de står för eller vad de innebär. Vad skulle du vilja att läraren gjorde för att du som 

elev skulle förstå vad det central innehållet är och vad kunskapskraven betyder? 

  

4. Hur skulle du beskriv dina kunskaper vad gäller kunskapskraven, dvs vad som krävs för 

att uppnå ett visst betyg, för skriftliga uppgifter i engelska 5. 

 

5. Beskriv hur du tolkar lärarens kommentarer du fått på denna uppgift. 

 

6. Kan du förstå varför du fått detta betyg på denna uppgift? 

 

7. Vad krävs för att nå ett högre betyg? 

 

8. Hur ser du på förhållandet mellan det betyg som du får på en enskild uppgift och ditt 

kursbetyg? 

 

 

 


