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Abstrakt 
Denna studie behandlar Gy11:s påverkan på engelsklärares formativa arbete med 
kommunikation och feedback. Undersökningen har utrett om lärare anser att reformen 
påverkat deras arbetssätt gällande undervisning, bedömning och betygssättning. Även 
hur dessa lärare arbetar formativt med kommunikation och feedback för att erhålla en 
förståelse för hur förändringen tillämpats. Dessutom studerades huruvida lärare anser att 
relationen med eleverna påverkar deras lärande för att urskilja vikten av kommunikation 
och feedback i det anseendet. Undersökningen gjordes genom kvalitativa och 
halvstrukturerade intervjuer. Fem engelsklärare från två olika gymnasieskolor 
intervjuades, och resultatet visade att dessa lärare anser att förändringen som Gy11 
medförde inte varit märkvärd i deras arbetssätt mer än att det administrativa arbetet och 
kraven på dokumentation ökade. Dock menar lärarna att deras kunskaper kring 
bedömning och hur man ger feedback har utvecklats. Likväl anser de att de inte erhållits 
tillräckligt mycket underrättelse kring vad som förväntas av dem från statligt håll, och 
därför har förändringen tagit lång tid att tillämpa. Vidare anser de att lärare-elev-
relationen är en grund för att kunskapsutveckling ska inträffa. I diskussionen behandlas 
resultatet med ett sociokulturellt förhållningssätt. Slutsatsen blev att implementeringen 
av Gy11 tog tid men att lärarna lärt sig tillämpa formativ bedömning och anser det vara 
det mest givande arbetssättet för att främja elevers kunskapsutveckling. 

Nyckelord 
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Tack 
Jag skulle vilja rikta ett stort tack till kursansvariga Elisabeth Ravelid som, trots att det 
inte ingått i hennes arbetsuppgifter, varit ett viktigt stöd i processen att skriva detta 
examensarbete. Att hon tagit sig tid att diskutera arbetet med mig har varit mycket 
värdefullt och givande, och har dessutom varit en förutsättning för att kunna färdigställa 
det. Jag skulle även vilja tacka de lärare som tagit sig tid att medverka i studien och 
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synpunkter. 
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1 Inledning 
Under hösten år 2011 infördes den nya läroplanen Gy11 med tillhörande 
ämnesplaner, den innehöll betydande förändringar angående bedömning och 
betygssättning i gymnasieskolan. En ny betygsskala introducerades och lärare skulle 
börja arbeta mer med formativ bedömning istället för summativ (Skolverket, 2011a). 
Lärare skulle alltså börja bedöma elevers utveckling under kursens gång och ge 
eleverna individuell feedback under och efter varje moment de arbetat med. Tidigare 
fick eleverna vanligen betyg på prov och utifrån resultatet bedömde man 
kunskapsutvecklingen (Hyltegren, 2014). Enligt Gy11 skulle betygen inte sättas 
förrän vid kursens slut; innan dess erhöll eleverna enbart feedback för att främja 
framåtsyftande utveckling (SOU 2010:96). Därmed hoppades man reducera elevers 
betygsstress och istället få dem att fokusera på åtgärder för vidareutveckling (a.a.). 

De nya ämnesplanerna bidrog till ökat administrativt arbete för lärare i och med att 
de nu förväntades dokumentera varje elevs utveckling mer djupgående än tidigare. 
Detta krävs för att det formativa arbetet ska utföras regelrätt (Rolfe & McPherson, 
1995). Dessutom skedde implementeringen successivt vilket gjorde att lärare 
tvingades arbeta i två system samtidigt. Fokus skulle ligga på att eleven kunde 
utvecklas framåt utan gräns (Skolverket, 2011b). Man skulle främja ett livslångt 
lärande och det fanns alltså ingen slutpunkt för utveckling (a.a.). Innan Gy11 
kommunicerade man feedback men man mätte inte utveckling i samma utsträckning, 
utan fokus låg på resultat, vilket kallas för summativ bedömning (SOU 2010:96). 

När förändringen av ämnesplanen i engelska kom 2011 resulterade det i en 
omfattande omställning för engelsklärare eftersom deras förhållningssätt och 
tillvägagångssätt skulle omskapas till något annat än man varit van vid. Gy11 lade 
fokus på nya aspekter kring lärande. Därför är det nu möjligt att undersöka hur 
engelsklärarna tillämpat förändringen i sitt arbetssätt utifrån reformen med fokus på 
kommunikation och feedback. Dessutom granskas därför hur engelsklärarna arbetar 
med bedömning idag i jämförelse med hur de arbetade med bedömning innan Gy11. 
Således studeras lärares förhållningssätt till den nya ämnesplanen i engelska, dels för 
att kunna fördjupa sig i ett specifikt ämne och dels av intresse för språkämnets 
relation till kommunikation. Studien bedöms vara relevant eftersom det formativa 
arbetssättet inte varit ett krav i skolan tidigare vilket kan leda till intressanta resultat 
om hur lärare tillämpat detta i praktiken. Studien är tidsenlig eftersom dessa lärare nu 
arbetat med Gy11 i snart fyra år och därför har de hunnit förstå vad förändringen 
inneburit för dem, samt att de kan beskriva anpassningen de gjort närmare nu. 
Relationen mellan lärare och elev kan påverka arbetsmiljön och produktiviteten av 
feedback, därför diskuteras även detta i samband med hur lärare arbetar mot 
elevernas kunskapsutveckling. Dessutom undersöks lärarnas uppfattningar kring 
betydelsen av goda relationer mellan lärare och elev för elevernas 
utvecklingsprocess.  
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2 Bakgrund 
Nedan redogörs för formativ bedömning och arbete med kontinuerlig feedback för 
uppnående av kunskapsutveckling utifrån tidigare forskning. Delavsnitt 2.1 
definierar formativ bedömning och summativ bedömning, samt jämför de olika 
arbetssätten utifrån vad forskare anser vara för- och nackdelar. I 2.2 beskrivs läraren 
gentemot elevens roll i arbetet med feedback. Under 2.3 förklaras sambandet mellan 
lärare-elev-relationen och kommunikation utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 
Slutligen förklaras likheter och skillnader mellan kurs- och ämnesplanerna i engelska 
för Gy2000 och Gy11 under 2.4. 

2.1 Formativ bedömning gentemot summativ bedömning 
Den formativa bedömningen bygger på att feedback kring elevers prestationer 
tillämpas för att forma elevers kunskapsutveckling och därmed förhindra tillfälliga 
resultat, i och med det istället sträva efter ett livslångt lärande (Sadler, 1989). Ordet 
formativ beskrivs som att forma någonting, att bygga upp någonting, vilket inom 
skolväsendet angår elevers kunskapsutveckling (a.a.). Lärare formar elevers 
utveckling genom kommunikation och feedback (a.a.). Meningen med formativ 
bedömning är inte att betygssätta elevers prestationer, utan att handleda eleven i 
reflektionen kring specifika utvecklingsmöjligheter för att komma framåt i 
inlärningen (Bloom, Hastings & Madaus, 1971). 

Lärande är en process, vilket möjliggör utvärdering av förmågor och kontinuerlig 
återkoppling och därför är den formativa bedömningen mer framåtsyftande än 
summativ bedömning (Bloom m.fl., 1971). Summativ bedömning innefattar 
summering och sammanfattningar av elevers resultat (Rolfe & McPherson, 1995). 
Denna typ av bedömning avser att rapportera fastställda resultat i slutet av en kurs 
för att erhålla en examen (a.a.). Den summativa bedömningen är passiv och riktar sig 
inte mot att påverka elevers inlärning (Sadler, 1989). Den summativa bedömningen 
är enbart en avstämning av vad eleven presterat och utifrån resultatet rapportera ett 
betyg (Bloom m.fl., 1971). Den summativa avstämningens mål är att betygssätta 
elever för att kunna tillhandahålla ett certifikat, en verifikation på vad de kan (a.a.). 
Därmed riktar sig den summativa bedömningen inte mot vidare utveckling (a.a.). 
Formativ bedömning är en del i bedömningen, den summativa är den andra delen 
(Bennett, 2011). Det är angeläget att vara medveten om detta och inte förlita sig på 
det formativa arbetet helt och hållet (a.a.). Skeptiker till formativ bedömning anser 
dock att den endast övar elever inför ett summativt slutprov och därmed inte alls 
främjar utveckling (Rolfe & McPherson, 1995). 

2.1.1 Formativa och summativa avstämningar 
Summativa avstämningar behöver inte enbart ske efter en avslutad kurs (Bloom 
m.fl., 1971). Det kan vara produktivt att använda sig av summativa avstämningar två 
eller tre gånger under en termin, och avslutningsvis genom ett slutprov (a.a.). Enbart 
ett slutprov anses inte tillräckligt för att elever ska kunna visa sina kunskaper; det 
behövs flera för att erhålla ett sanningsenligt resultat över elevens förmågor (a.a.). 
Den formativa bedömningen fungerar då under ett längre tidsperspektiv och leder 
fram mot den summativa avstämningen (a.a.). Att göra summativa bedömningar är 
till fördel för att kunna jämföra elevers förmågor mot varandra (a.a.). Dessutom är 
det även värdefullt för lärare när de får nya elever (a.a.). Läraren får då vetskap om 
de nya elevernas kunskapsnivåer och kan därför anpassa undervisningen utifrån dem 
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(a.a.). En problematik med summativa avstämningar är att elever kanske inte 
presterar utifrån sin bästa förmåga under provsituationer (Rolfe & McPherson, 
1995). Om feedback inte inryms i samband med ett sämre resultat kan eleven inte 
förstå sina utvecklingsmöjligheter (a.a.). Summativa prov kan dock användas i 
formativa sammanhang (Bloom m.fl., 1971). Resultaten från de summativa 
avstämningarna kan diskuteras och elever kan få feedback utifrån det, vilket åsyftar 
till vidare utveckling i formativ mening (a.a.). Prov kan även vara helt formativa 
(a.a.). Ett formativt prov riktar sig mot att mäta prestationer kring specifika 
förmågor, såsom till exempel förmågan att skriva (a.a.). Ett summativt prov däremot 
mäter ett flertal förmågor samtidigt (a.a.). Skillnaden är alltså att det formativa 
provet ska visa vad eleven kan utveckla inom ett specifikt område medan det 
summativa provet ska påvisa vad eleven kan inom ett spektrum av olika förmågor 
(a.a.). Formativa prov inriktar sig på hur det går för eleven medan summativa prov 
fokuserar på hur det gick (Rolfe & McPherson, 1995). Båda avstämningarna visar 
elevers kunskaper men det summativa fungerar mer som en akademisk dom än en 
utvecklingsmöjlighet (a.a.). Dock menar lärare att det är svårt att mäta elevers 
utveckling kontinuerligt i och med att de kan prestera olika bra olika dagar i veckan 
eller tider på dygnet (Boo, 2014). Således kan vissa lektionstider också vara en 
hämmande faktor för elevers prestationer under det formativa arbetet (a.a.). 

Alla kurser där en lärare betygsätter elever kommer till viss del agera som 
summativa för det aktuella momentet (Sadler, 1989). Intresset är då att jämföra 
elevens resultat med kriterierna (a.a.). Därför kan betyg vara hämmande när man har 
formativa avsikter (a.a.). Lärare bör sluta tänka på bedömning som betygsättning och 
istället se det som ett koncept att stötta elever och framhäva elevers 
utvecklingsmöjligheter (Rolfe & McPherson, 1995). Ibland producerar dock elever 
arbeten som inte går att bedöma som rätt eller fel och då bestäms kvaliteten av 
arbetet efter en direkt kvalitativ bedömning (Sadler, 1989). Därför är det nödvändigt 
att reducera skillnaden mellan vad som producerats och vad som var syftet med 
arbetet (a.a.). Det är viktigt att syftet och arbetsprocessen samspelar med varandra 
genom att motivera mål som uppnåtts och elevens utveckling under arbetsprocessen 
utifrån kriterierna (Price, Handley, Millar & O’Donovan 2010; Sadler, 1989). 

2.1.2 Annan problematik kring formativ bedömning 

Meningen med formativ bedömning är att den ska agera som ett hjälpmedel för 
lärande (Rolfe & McPherson, 1995). Det finns kritik för tillämpningen av formativ 
bedömning i praktiken. Det anses finnas för lite aktuell forskning inom området och 
att de flesta studier som gjorts saknar tillräckligt underlag för att säga om det 
verkligen är ett produktivt arbetssätt (Bennett, 2011). Det finns ett behov av mer 
forskning på området (Rolfe & McPherson, 1995). Det är nästintill omöjligt att mäta 
effektiviteten av feedback (Price m.fl., 2010). Utvärderingar i Storbritannien uppgav 
att elever var missnöjda med sin feedback medan lärare var frustrerade över att 
processen inte gav förväntade resultat (a.a.). Dock visade det sig även att lärarna inte 
var beredda att förändra sitt arbetssätt för att öka effektiviteten och förbättra 
inlärningsprocessen hos eleverna (a.a.). De ansåg att processen var för komplex. 

Lärare har berättat att känner till möjliga strategier för anpassning av undervisningen 
efter enskilda elever men att de inte kunnat applicera dessa i praktiken (Boo, 2014). 
Dock är inte detta det enda som förändrats inom ramen för lärarnas arbete (a.a.). 
Lärare står inför utmaningen att hantera ett flertal klasser parallellt där alla elever ska 
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utvecklas genom kontinuerlig feedback (a.a.). Detta anses vara kärnan till problemet 
om att lärare inte utvecklat ett fungerande arbetssätt i praktiken (a.a.). 

Det finns tveksamheter till om lärare har tillräcklig kompetens kring formativ 
bedömning för att kunna arbeta med det (Bennett, 2011). Formativ bedömning kan 
leda till ökad arbetsbörda för lärare eftersom det är tidskrävande och dessutom kräver 
mer resurser (Rolfe & McPherson, 1995). Lärare behöver tid för att kunna 
implementera och utveckla det formativa arbetssättet i praktiken (Bennett, 2011). 
Dessutom kan det finnas brist på klassrumsmaterial gynnande för formativt arbete, 
vilket försvårar implementeringen (a.a.). Formativt arbete anses fortfarande vara 
under utveckling och är inte helt utforskat (Bennett, 2011). Därför bör lärare anta ett 
kritiskt förhållningssätt till det, och även visa en medvetenhet över att formativ 
bedömning som utvecklingsstrategi bör granskas ytterligare (a.a.). 

2.2 Lärarens och elevens roll i kunskapsutvecklingen 
Det huvudsakliga målet med skolan är att utveckla elevers kunskaper (Allal & 
Pelgrims Ducrey, 2000). Detta förutsätter att lärare besitter tillräcklig kompetens, 
och att verksamheten erbjuder produktiv fortbildning i de områden som kan verka 
otydliga eller där man märkt att det finns brister (a.a.). Lärare måste besitta 
kompetensen att kunna utforma en uppgift som kan visa elevernas förmågor och 
därifrån kunna bedöma det de producerar i relation till uppgiften (Sadler, 1989). Den 
feedback som ges måste vara välformulerad (Havnes, Smith, Dysthe & Ludvigsen, 
2012). Lärare behöver medvetet formulera sin feedback så att eleverna anammar den, 
och använda ett konstruktivt språk i motsats till ett dömande språk (a.a.). 

Det förväntas av lärare att de ska förstå målen med kursen för att kunna forma 
eleverna i förhållande till dem under kursens gång (Bloom m.fl., 1971). Detta 
inkluderar tillämpning av rätt typ av stoff och rätt typ av bedömningstekniker för att 
utveckla eleverna mot målen individuellt (a.a.). Fortsättningsvis behöver eleverna 
erhålla feedback under arbetets gång för att få möjlighet att utvecklas (Sadler, 1989). 
Det krävs även att eleverna kan urskilja vad som är kvalitativt arbete från deras sida 
under tiden de producerar arbetet (a.a.). Detta för att lära sig använda olika strategier 
för att förbättra sitt eget arbete (a.a.). Eleven behöver alltså förstå vad som förväntas 
av hen och därifrån kunna urskilja vad som behöver genomföras för att utvecklas. 
Sadler (1989) förklarar det såhär: 

”…the learner has to (a) possess a concept of the standard (or goal, or reference 
level) being aimed for, (b) compare the actual (or current) level of performance 
with the standard, and (c) engage in appropriate action which leads to some 
closure of the gap (Sadler, 1989:121).” 

Alltså behöver eleven förstå vad som är målet med uppgiften, kunna jämföra de 
befintliga förmågor hen redan besitter utifrån målet, samt förstå vad som behöver 
göras för att nå målet och därmed åstadkomma goda resultat som leder till 
kunskapsutveckling (Sadler, 1989). Vidare menar han att dessa tre delar är 
nödvändiga förutsättningar för att utvecklas, och dessa delar behöver utspelas 
parallellt med varandra snarare än ses som olika nivåer (a.a.). Ytterligare påpekar 
han att det kan missuppfattas som att det skulle vara tillräckligt att underrätta eleven 
om målen. Eleven bör inte enbart delges av information kring målen utan behöver 
själv aktivt bygga upp en förståelse för dem för att denna utvecklingsprocess ska 
kunna inträffa (a.a.). Formativ bedömning inkluderar att eleven har en viss självinsikt 
och kan förstå sitt eget lärande (a.a.). Med formativ bedömning inryms också målet 
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att elever ska förstå och reflektera över sitt eget lärande för att själva kunna påverka 
sin inlärning genom tillämpning av feedback (Rolfe & McPherson, 1995). 

Formativ bedömning inkluderar både feedback och självvärdering (Sadler, 1989). Att 
eleverna tar sitt ansvar genom att värdera det egna arbetet och den egna utvecklingen 
för att nå målen är alltså en del inom den formativa bedömningen (a.a.). Dock anses 
feedback som det viktigaste verktyget inom formativ bedömning. Definitionen av att 
ge feedback inrymmer att diskutera hur framgångsrikt något utförts eller hur 
framgångsrikt något utförs (a.a.). Utveckling sker sällan genom att enbart erhålla ett 
resultat, utan att inlärning främjas genom att få stöd via kontinuerlig bekräftelse över 
arbetet som utförs (a.a.). Detta kräver att personen som ger feedback, i detta fall 
läraren, känner till vad som är ett framgångsrikt arbete, vad som kan förbättras och 
vad som inte är tillräckligt ansenligt (a.a.). Detta för att få den feedback som är 
gynnande för elevens utveckling. 

Havnes m.fl. (2012) studie behandlar hur lärare i Norge ger feedback samt förhåller 
sig till att ge feedback i anknytning till vad elever anser om feedbacken de får och 
hur de använder den. De kom fram till att lärarna beskyller eleverna för att inte 
intresseras av feedback och endast vill ha betyg, medan eleverna önskade erhålla 
konstruktiv feedback men ansåg sig inte få det (a.a.). Detta anser de vara en 
konsekvens av dålig kommunikation mellan lärare och elever, samt att lärare 
möjligen inte besitter kompetens kring hur man ger framåtsyftande feedback (a.a.). 
Elever måste kunna värdera sin egen utveckling för att förbättras (Sadler, 1989). 
Feedback är vanligen definierat som att erbjuda elever information om kvaliteten av 
deras arbetsinsatser, både angående deras kunskapsutveckling och konstaterade 
resultat. Detta anses vara viktigast under arbetsprocessen, elever måste vara 
medvetna om sin utveckling under tiden den sker (a.a.). Däremot utvecklas inte 
denna förmåga automatiskt utan det är lärarens uppgift att erbjuda eleverna de 
verktyg som behövs för att kunna utvärdera sin egen arbetsinsats (a.a.). Dock bör 
elever inte förlita sig för mycket på läraren eftersom det kan hämma deras 
självständighetsutveckling (a.a.). Detta ökar värdet av dialog om vad meningen med 
feedback är (Havnes m.fl., 2012). Det är feedbackprocessen som utvecklar elevernas 
förmåga att reflektera över det egna arbetet och jämföra det med andras, feedback 
ökar därför utrymmet för lärande (Amhag, Småberg & Eklöf, 2013). 

2.2.1 Feedback i praktiken – motiverande eller arbetsbörda? 

Om kontinuerlig formativ bedömning praktiseras korrekt ska det hjälpa läraren att 
urskilja elevens utvecklingsmöjligheter (Bloom m.fl., 1971). Korrekt genomförd 
feedback kan motivera elever att rikta fokus på utvecklingsområden för vidare 
inlärning, och är fördelaktigt för elevers utveckling om den ges kontinuerligt (Rolfe 
& McPherson, 1995). Kommunikativ formativ bedömning speglar kraven eleverna 
ska uppnå för att den mest närliggande utvecklingsprocessen ska övergå till ett 
livslångt lärande (Allal & Pelgrims Ducrey, 2000). Kontinuerlig feedback kan även 
utveckla lärarprofessionen genom att lärare utvecklar strategier för att analysera 
eventuella inlärningssvårigheter hos elever i klassrummet (a.a.). Många lärare ger 
främst skriftlig feedback till eleverna, vilket oroar dem stundtals eftersom de tror att 
eleverna kastar dokumenten omedelbart (Havnes m.fl., 2012). Individanpassning kan 
dock gynna elevernas engagemang (Boo, 2014). Genom att inta ett elevperspektiv 
lyckas lärare skapa motivation hos både enskilda elever och i gruppen (a.a.). Trots 
detta finns det elever som inte är delaktiga och därför blir examinationer som prov 
viktiga för att kunna mäta alla elevers kunskapsutveckling (a.a.). 
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Formativ bedömning kan stötta och motivera elever, främja inlärning, utveckla 
självvärderingsförmågor, samt förbättra kvaliteten av undervisningen (Rolfe & 
McPherson, 1995). Återkoppling kan ha olika inriktningar i form av nivåer såsom 
uppgiftsnivå, processnivå, metakognitiv nivå och personlig nivå (Skolverket, 2011b). 
Återkoppling på uppgiftsnivå behandlar enskilda begrepp och fakta i bearbetning av 
uppgifter, medan det i processnivå berör utveckling av förmågor (a.a.). Metakognitiv 
nivå kännetecknas med självvärdering och att förstå sitt eget lärande, medan 
återkoppling på personlig nivå ska sammanföra de andra nivåerna till en individuell 
återkoppling som motiverar eleven (a.a.). Amhag m.fl. (2013) exemplifierar hur 
återkoppling kan formuleras: 

”Förslagsvis kan återkopplingen börja med: ’I arbetet finns/beskrivs…’ och 
slutar med: ’Arbetet hade vunnit på …’ eller ’Det som kan utvecklas är …’ 
(Amhag m.fl., 2013:65).” 

Detta exempel visar tydligt vad lärare ska fokusera på när de ger feedback, alltså att 
börja med att förklara vad arbetet består av för att beskriva för eleven vad hen 
faktiskt har gjort i anknytning till målen. Därefter bör återkopplingen avslutas med 
en beskrivning av vad som skulle kunna förbättras i arbetet för att ge eleven en 
förståelse för hur hen ska gå tillväga i fortsättningen (Amhag m.fl., 2013). Dock har 
inte alla lärare utvecklat strategier för att använda föreliggande feedback i framtida 
undervisning och därmed blir undervisningen inte anpassad (Havnes m.fl., 2012). 

I regeringens underlag för bedömning och betygssättning (SOU 2010:96) beskrivs att 
lärare ska erbjuda alla elever kontinuerliga besked angående deras 
utvecklingsmöjligheter och framsteg. För att detta ska realiseras måste alltså läraren 
kunna planera undervisningen så att det är möjligt att utvärdera varje elevs 
kunskapsutveckling och kunna ge eleven återkoppling på detta (a.a.). I praktiken kan 
det hända att lärare har svårigheter att hinna med mer djupgående återkoppling till 
varje elev. Lärare kan ha en föreställning om vad de anser vara givande återkoppling 
men att detta är svårt att efterleva i praktiken på grund av tidsbrist, alltså överväger 
lärare vad som skulle gynna enskilda elevers utveckling i kontrast till vad det skulle 
innebära för lärarens egen arbetsbörda (Boo, 2014). Därmed kolliderar lärares 
visioner med vad som är praktiskt genomförbart i klassrummet (a.a.). Detta är på 
grund av olika omständigheter men främst tidsbrist med utgångspunkt i de nya 
reformerna (a.a.). Detta ger lärare dåligt samvete och får de att känna sig 
otillräckliga, de frustreras av att inte hitta möjliga åtgärder att tillfredsställa elevers 
behov (a.a.). Lärare har även svårigheter att ge feedback till svaga, passiva elever 
och elever som är svåra att nå, man vet inte hur de tillämpar återkopplingen 
överhuvudtaget (Havnes m.fl., 2012). 

Lärare tappar motivationen eftersom känslan av otillräcklighet får dem att må dåligt 
(Boo, 2014). De måste ständigt hitta nya tillvägagångssätt för att förminska 
arbetsbördan (a.a.). Lärarna i Boos (2014) studie anser sig ha hittat sätt som är 
skäligt ansenliga för att förstå elevernas förkunskaper och behov. I praktiken är det 
dock en mycket komplex fråga att lyckas bemöta så pass många olika typer av behov 
i en klass (a.a.). Lärarna i Havnes m.fl. (2012) studie uttryckte oro över att elever 
kanske inte vet hur de skulle anamma den feedback de får. De menar att elever läser 
igenom det och sedan slänger det i soporna (a.a.). I kontrast till detta framhöll de 
intervjuade eleverna att man inte arbetade med feedback utan att de fick återkoppling 
efter avslutat moment för att sedan börja på nästa (a.a). Dessa lärare gav aldrig 
feedback under pågående arbeten utan feedback gavs efter ett arbetsmoment och sågs 
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som en avslutande del (a.a.). Därför var bedömningen fortfarande mycket knuten till 
betygssättning snarare än som hjälpmedel i utvecklande syfte (a.a.). Det var ovanligt 
att lärarna skrev kommentarer om förbättring på ett arbete under arbetsprocessen, 
lärarna såg ingen mening med det (a.a). 

2.3 Relation och kommunikation inom sociokulturella ramar 
Människan utbyter information, kunskaper och färdigheter via språk, och därmed 
samspel med andra (Säljö, 2014). Som tidigare nämnt möjliggörs ett samspel mellan 
syfte och arbetsprocess genom att ge feedback, vilket anses utveckla elevens 
förmågor (Price m.fl., 2010). Vi formas genom kommunikation (Säljö, 2014), vilket 
gör det ytterst viktigt att tillämpa detta i skolan. Fortsättningsvis inbegriper feedback 
att relationen mellan lärare och elev förbättras, och att detta leder till ett djupare 
engagemang i varje elevs utveckling (Price m.fl., 2010). En god relation påverkar 
feedbackprocessen och gör den mer effektiv eftersom parterna kan diskutera 
utvecklingsprocessen i ett naturligt samtal (a.a.). Det naturliga samtalet och den 
vardagliga interaktionen kan vara det mest väsentliga i läromiljön (Säljö, 2014). 

Emellertid måste lärare fokusera på att ge feedback på elevens pågående arbete och 
inte riskera att bedöma eleven som person (Amhag mfl., 2013). Att man koncentrerar 
sig på vad som är relevant för elevens lärande och inte påverkas av relationen. I 
dessa lägen är det viktigt att läraren besitter en viss social- såväl som etisk 
kompetens, innanför den didaktiska kompetensen, för att möjliggöra korrekta 
avvägningar av elevers egentliga kapacitet (Boo, 2014). Kommunikation måste 
anpassas efter syfte för att vara relevant (Säljö, 2014). Det är syftet som är viktigt 
(Amhag m.fl., 2013). Lärare har ansett att goda relationer till eleverna är en 
nödvändighet för att kunna individanpassa sin undervisning (Boo, 2014). Från 
lärarnas sida innebär detta att man medvetet måste utveckla relationen till sina 
elever, och detta innefattar även att skapa en god klassrumsmiljö (a.a.). Den sociala 
miljön man skapat i klassrummet blir mycket betydande under denna process (a.a.). 
Lärande sker inom sociala ramar och kommunikation, att man lära sig genom andra 
(Säljö, 2014), detta påverkar vikten av goda relationer eftersom man behöver förstå 
varandra. Språket är ett redskap som används för att hitta lösningar på uppgifter och 
därmed generera lärande (Vygotskij, 1978). Vidare behöver lärare ha en förståelse 
för elevers egentliga förmågor för att kunna anpassa undervisningen efter eleverna 
och inte enbart efter lärares egna önskningar om elevernas kapacitet (Boo, 2014). 

2.3.1 Relationer och individanpassning 

Det finns flera faktorer som lärare måste ta ställning till för att skapa lärande för 
varje enskild elev (Boo, 2014). Det som värderas är förståelse för elevernas behov, 
vilka förutsättningar som finns i sammanhanget, samt kunskapskrav och 
styrdokument (a.a.). Boo (2014) har studerat hur lärare individanpassar sin 
undervisning. Hon beskriver att majoriteten av de lärare hon intervjuat och 
observerat menar att individanpassning är nödvändigt för goda resultat (a.a.). Dock 
belyser hon även att lärarna anser att det finns inre och yttre krav på dem att 
upprätthålla detta arbetssätt (a.a.). Exempel på inre krav kan vara styrdokumenten, 
medan yttre krav exempelvis innefattar vårdnadshavares förväntningar (a.a.). 
Vårdnadshavare är intresserade av det summativa resultatet som deras barn levererar, 
och har därför svårigheter med att förstå vikten av utvecklingen (Bloom m.fl., 1971). 
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Det är först när miljön och relationerna är goda som de kan bli en del av, och 
anpassas till, lärarens arbetsprocess med planering, genomförande och efterarbete 
(Boo, 2014). Alltså att man kan anpassa undervisningen utifrån ens elevers intressen, 
styrkor och svagheter, samt personlighet (a.a.). Anpassningen ska även belysa det 
faktum att eleverna är enskilda individer och det är viktigt att varje elev känner 
tillhörighet och samhörighet (a.a.). Att känna tillhörighet och samhörighet är mycket 
viktigt hos ungdomar eftersom tonåren är en kritisk ålder och elever kan hämmas i 
sin kunskapsutveckling om de inte känner sig trygga i läromiljön (Hundeide, 2005). 
Lärare har förespråkat gemensamt framställda arbetssätt med variation i 
anpassningen till de olika eleverna (Boo, 2014). Det som varieras är lektionsupplägg, 
utformningen av uppgifter, samt gruppers medlemmar under arbetsmoment (a.a.). 

Vidare har lärare uttryckt att samspelet mellan elever i grupp varit nödvändigt för att 
kunna utveckla deras förmågor utifrån styrdokumenten (Boo, 2014). Elever måste 
förstå processen innan de kan utföra den (Säljö, 2014). Lärande sker i samspel med 
andra, genom att utbyta erfarenheter, kunskaper och färdigheter (a.a.). Därför kan 
både läraren och klasskamraterna vara en viktig källa för utveckling. Dessutom 
menar lärare att gruppens samspel är viktigt eftersom den forskning som bedrivits på 
området visat det, men att de även tror på detta arbetssätt själva (Boo, 2014). Alltså 
har lärare tillägnat sig forskning kring denna föreställning. Stödet från lärare och 
klasskamrater är synligast i början av ett nytt arbetsområde, och efter en viss tid 
börjar elever arbeta mer självständigt (Boo, 2014). Alltså ökar eleverna stegvis sin 
kompetens att lösa problem själva (a.a.). Detta ses som en naturlig del i utvecklingen 
(Säljö, 2014). I början av lärprocessen är man åskådare för att sedan åtaga sig mer 
ansvar successivt, och i slutändan erhålla tillräckligt med kompetens för att bli en 
självständig aktör inom den sociokulturella praktiken (a.a.). 

Lärare anpassar kunskapskrav för att bygga upp relationen med eleverna och deras 
vårdnadshavare (Hyltegren, 2014). Det är ett sätt att försöka få alla parter nöjda 
(a.a.). Genom att diskutera elevers resultat på enskilda prov kan det tydliggöras för 
både elever och vårdnadshavare hur eleven presterar i skolan, snarare än att diskutera 
i termer om utveckling (a.a.). Detta påstås också kunna förenkla arbetet för läraren 
genom att hen inte behöver analysera elevens utveckling utan kan hänvisa till resultat 
(a.a.). Dock finns det sätt att anpassa kunskapskraven för att utveckla elevers lärande 
också. Anpassade kunskapskrav kan ge en bättre förståelse för målen än de formella 
och därmed få elever att arbeta mer produktivt (a.a.). Det kan bli hämmande för 
elevers utveckling att uppvisa kunskapskrav som verkar ouppnåeliga enligt elev och 
vårdnadshavare, vilket också kan bli ett störningsmoment och en stoppkloss för 
elevens utveckling (a.a.). I förbindelse till relationen med elever och vårdnadshavare 
detta kan göra att förtroendet för läraren nedbringas (a.a.). 

2.4 Likheter och skillnader mellan Gy11 och Gy2000 
Under hösten 2011 kom de nya ämnesplanerna till gymnasieskolan. Tidigare hade 
kurserna benämnts som Engelska A, Engelska B och Engelska C, nu blev de nya 
namnen Engelska 5, Engelska 6 och Engelska 7. Fortsättningsvis kommer dessa 
benämnas Eng A, Eng B, Eng C, Eng 5, Eng 6 och Eng 7. De nya kursernas innehåll 
motsvarar inte riktigt innehållet i de gamla kurserna. För att förtydliga detta har de 
olika kurserna ställts emot varandra beroende på nivå, alltså diskuteras Eng A och 
Eng 5 som en nivå, Eng B och Eng 6 som påföljande nivå, samt Eng C och Eng 7 
som den högsta nivån. Nedan jämförs därför de olika ämnesplanerna med anknytning 
till Skolverkets anmärkningar och tidigare forskning. 
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2.4.1 Jämförelse mellan ämnets generella syfte och mål 

Enligt Skolverket finns inga drastiska förändringar från Gy2000 till Gy11 men det 
finns några aspekter som omskapats. Skolverket menar att Gy2000 och G11 kan 
jämföras såhär: 

”Systemet med generella steg i språk introducerades i Gy 2000. Språknivåerna i 
stegen är i princip desamma som tidigare. Synen på språkförmåga och på lärande 
i språk överensstämde redan i kursplan 2000 med synen på språkförmåga och 
lärande i språk i GERS (Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, 
undervisning och bedömning). Samtidigt har anknytningen till GERS på olika 
sätt förstärkts i Gy 2011. I Gy 2000 användes till exempel knappast några 
deskriptorer från GERS till skillnad från i Gy 2011. (Skolverket, Kommentar Gy 
2000).” 

Kraven på språkkunskap har inte förändrats avsevärt (Skolverket, Kommentar 
Gy2000). Man menar att Gy2000 redan anpassats efter GERS1, dock har Gy11 
formats efter GERS ytterligare. Ett exempel Skolverket ger är att Gy11 brukar 
deskriptorer.2 Andra skillnader beskriver Skolverket vara: 

”En annan skillnad är att kunskaper om lärande, learning awareness, var mer 
betonade i Gy 2000. I ämnesplanen i engelska finns kunskaper om lärande 
endast framskrivna i en övergripande formulering under rubriken Ämnets syfte: 
’Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar… kunskaper om 
hur man lär sig språk i och utanför undervisningen.’ Kunskaper om lärande 
återfinns inte i det centrala innehållet eller i kunskapskraven och ska således inte 
betygsättas. Undervisningen ska trots det behandla kunskaper om lärande 
eftersom det betonas i läroplanen. Skälet till att kunskaper om lärande har tonats 
ner i ämnesplanen är att undvika dubbelreglering med läroplanen (Skolverket, 
Kommentar Gy 2000).” 

Gy11 har försvagat betoningen på kunskaper om lärande till skillnad från Gy2000. 
Dock hänvisas att eleven ska förstå hur man lär sig språk både i skolan och utanför 
skolan. Detta är inte en del av det centrala innehållet för Gy11 och därför ska denna 
kunskap inte betygsättas. Skolverket förklarar sedan varför de utelämnat denna del i 
ämnesplanen för engelska, vilken är att läroplanen redan belyser detta och därför 
anses det inte nödvändigt att kontrollera inom ämnet också. I Gy11 har man valt att 
formulera styrdokumenten genom att beskriva syftet, detta för att motivera varför 
ämnet undervisas i skolan (Skolverket, 2011b). Dessutom är texten formulerad för att 
visa hur undervisningen kommer att kunna utveckla elevernas förmågor i ämnet 
(Skolverket, 2011b). Att se utvecklingsmöjligheten av förmågor gör skolan desto 
mer betydelsefull (Carlgren, Forsberg & Lindberg, 2011). Därefter följs en 
beskrivning av långsiktiga mål men dessa mål har inte någon begränsning gällande 
utvecklingen (Skolverket, 2011b). Detta är inte något nytt, utan skolan har hela tiden 
strävat efter att skapa ett livslångt lärande (Carlgren m.fl., 2011). Skolverket (2011a) 
har enbart valt att tydliggöra detta ytterligare. Man kan alltså inte anta att det finns 
något slutgiltigt mål utan att utvecklingen hela tiden fortgår (Skolverket, 2011b). 
Därefter ses en beskrivning av det centrala innehållet som framställs med ett antal 
punkter (a.a.). Dessa behöver inte tolkas som arbetsområden utan ska snarare verka 
som en beskrivning för hur ämnet är strukturerat (a.a.). Vidare finns inte heller någon 
beskrivning för hur mycket undervisningstid som ska disponeras för respektive del i 
innehållet utan detta menar man att läraren ska bestämma i samråd med eleverna 

                                                
1 Gemensam europeisk referensram för språk/Common European Framework of Reference for 
Languages (Council of Europe [www]) 
2 Godkända termer som har motsvarigheter på olika språk (EuroVoc [www]) 
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(a.a.). Lärare rekommenderar att ge eleverna utrymme att delge egna erfarenheter, 
behov och intressen i undervisningen (Boo, 2014). Många lärare anser sig försöka 
upprätthålla detta arbetssätt (a.a.), dock har det visat sig att elever inte alltid får vara 
delaktiga i planeringen av undervisning eller i målsättningar (Havnes m.fl., 2012). 

2.4.2 Eng A, B, C i jämförelse med Eng 5, 6, 7 

Skolverket (2000) beskriver Eng A som en kurs med bredd. Innehållet i kursen skulle 
motsvara grundskolans kunskapskrav i ämnet engelska. Syftet var att kursen skulle 
utveckla elevers förmåga att använda det engelska språket i olika situationer (a.a.). 
Kursen skulle få eleven att tro på sin egen förmåga och de skulle även ges tillfälle att 
läsa engelska texter för ”… glädje, kunskaper och kulturkännedom.” (Skolverket, 
2000). I Eng A beskrivs vilka mål eleven förväntas uppnå i kursen och det rör sig om 
nio punkter. Eng 5 har något annorlunda fokus, det är exempelvis inte formulerat 
som mål utan som centralt innehåll (Skolverket, 2011a). Det centrala innehållet är 
uppdelat i tre delar; kommunikationens innehåll, reception och produktion och 
interaktion (a.a.). I Tabell 1.1 tydliggörs skillnaderna. Eng A klargörs utifrån målens 
nio punkter och Eng 5 beskrivs utifrån det centrala innehållets tre delar. Det som 
anses vara viktiga skillnader har kursiverats i Eng 5. 

Tabell 1.1. Förändringar från Eng A till Eng 5 
Eng A Eng 5 

(1) förstå olika engelska 
accenter i tal, 
(2) att spontant delta i samtal 
på engelska, 
(3) kunna anpassa språket 
efter situation, 
(4) förstå texter med 
anknytning till 
programinriktningen, 
(5) förstå kulturtraditioner i 
andra engelskspråkiga länder 
genom skönlitteratur, 
(6) formulera sig i skrift för 
olika ändamål, 
(7) bearbeta den egna texten, 
(8) utvärdera sitt eget 
inlärningssätt, 
(9) hitta information från 
olika källor som bearbetas 

behandla ämnesområden relevanta till elevens utbildning och allt 
som innefattar arbetslivet, olika typer av fiktion ska beröras, samt 
levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner, politiska, 
sociala och kulturella förhållanden i andra delar av världen där 
engelska används 
talat språk, med dialektal och social färgning, och texter av alla 
sorter ska behandlas, även genom film och andra medier. De ska 
arbeta med samtal av olika slag, som intervjuer. Vidare ska det 
inkluderas texter av olika slag som manualer och reportage, till 
exempel. Eleven ska få använda strategier för att lyssna och läsa på 
olika sätt. Dessutom ska de kritiskt kunna granska texter och talat 
språk de själva sökt fram och valt ut. Slutligen ska de kunna förstå 
hur det engelska språkets struktur är uppbyggd genom ord och 
fraser. 
eleven ska få möjlighet att muntligt och skriftligt producera och 
interagera på olika sätt och även i formella sammanhang. De ska 
kunna använda strategier för att aktivt delta i diskussioner som 
anknyts till samhället och arbetslivet. Avslutningsvis ska de kunna 
bearbeta sina egna och andras muntliga och skriftliga 
framställningar med anpassning till syfte och situation. 

Källa: Skolverket (2000) och Skolverket (20011a) 

En tydlig förändring är att man fördjupat delarna som ska ingå i undervisningen. 
Reception behandlar talat språk och förståelse av texter, samt produktion av skriftliga 
och muntliga framställningar. Detta är mer noggrant formulerat i Gy11 (Skolverket, 
2011a). Det är tydligt att det lagts mer fokus på att elever ska kunna utvecklas vidare 
eftersom de olika delarna i det centrala innehållet för Gy11 är mycket omfattande 
och detaljerade till skillnad från punkterna i Gy2000. Det ska inte finnas någon 
slutpunkt för utvecklingen (Skolverket, 2011b; Bloom m.fl., 1971). Det centrala 
innehållet för engelska i Gy11 tydligggör detta genom att formuleringarna är öppna. 
Det fanns dock strävansmål att låta elever utvecklas längre redan i Gy2000, om 
lärare inte tillät alla elever att sträva mot högre ambitioner följde de inte läroplanen 
(Carlgren m.fl., 2011). Ett exempel på detta kunde vara att konstruera examinerande 



13 

13 

uppgifter som enbart hade frågor på G-nivå. Denna problematik kan vara en av 
anledningarna till att utvecklingsmöjligheten är tydligare formulerad i Gy11. 

Eng B var en fortsättningskurs på Eng A men i denna kurs lades fokus på analytiskt 
tänkande (Skolverket, 2000). Användningen av det engelska språket skulle kopplas 
till mer varierande och komplicerade situationer. Eleverna fick även lära sig mer om 
den engelska kulturen (a.a). Eng B hade istället tolv punkter som mål för kursen 
(a.a.). För Eng 6 är det centrala innehållet uppbyggt på samma sätt som i Eng 5, med 
tre delar; kommunikationens innehåll, reception och produktion och interaktion. Det 
är samma krav på vad undervisningen ska behandla med ett par tillägg. Tabell 2.1 
beskriver skillnader mellan Eng B och Eng 6 på samma sätt som i Tabell 1.1. 

Tabell 2.1. Förändringar från Eng B till Eng 6 
Eng B Eng 6 

(1) eleven skulle kunna förstå längre 
sekvenser av sammanhängande tydligt tal 
spontant eller i medier där innehållet kan vara 
främmande för eleven och av relativt teoretisk 
karaktär,  
(2) kunna anpassa sitt talade språk inom olika 
ämnen och kunna hålla ett samtal vid liv, 
(3) att aktivt delta i diskussioner och 
nyanserat kunna bemöta argument,  
(4) att efter förberedelse kunna beskriva och 
tydligt förklara allmänna företeelser inom 
programinriktningen muntligt,  
(5) kunna sammanfatta olika texter men 
främst relevanta för programinriktningen både 
muntligt och skriftligt,  
(6) kunna läsa, sammanfatta och kommentera 
längre skönlitterära texters innehåll,  
(7) kunna presentera innehåll på ett klart och 
strukturerat sätt skriftligt, med varierat, 
personligt språk anpassat till mottagare och 
situation,  
(8) ha grundläggande kunskaper om 
engelskspråkig litteratur från olika epoker,  
(9) förstå samtidsförhållanden, historia och 
kulturer i andra engelskspråkiga länder, 
(10) kunna framföra tankar om den egna 
kulturen i relation till andra kulturella 
bakgrunder,  
(11) utvärdera sitt eget arbete, samt förändra 
och förbättra sitt eget lärande,  
(12) kritiskt kunna granska och analysera 
olika källor 

de ämnesområden i anknytning till 
programinriktningen ska vara både konkreta och 
abstrakta. Teman, motiv, form och innehåll i film 
och skönlitteratur, författarskap och olika epoker 
ska behandlas. Realia (punk 9) ser likadant ut 
förutom tillägget med historiska förhållanden. 

debatter och föredrag som samtalssätt. Samtida och 
äldre skönlitteratur, dikter, dramatik och sånger har 
lagts till som en av punkterna. Dessutom fokuseras 
det på att eleverna ska utveckla ett kritiskt 
förhållningssätt gällande såväl olika källor de 
lyssnat på eller läst samt genom att själva söka 
information i större textmängder eller längre 
sekvenser av talat språk. Gällande språkets struktur 
tilläggs hur attityder, perspektiv och stilnivå ser ut i 
olika typer av talat och skrivet språk. Den sista 
punkten i del två är ny och behandlar hur bilder och 
ljud används för att påverka politiska tal och 
reklam. 

debatter och argumenation verkar som en del i 
muntliga framställningar, samt att kunna 
kommentera och föra anteckningar under tiden de 
lyssnar och läser olika källor. 

Källa: Skolverket (2000) och Skolverket (20011a) 

Alltså ser innehållet i Eng B i jämförelse med Eng A mer avvikande ut. Dock syns en 
del likheter mellan Eng B och Eng 5, som till exempel att kritiskt granska och 
analysera olika källor, samt att kunna aktivt delta i diskussioner (Skolverket, 2000; 
2011a). Det är tydligt att Eng 6 är en fortsättningskurs på Eng 5, den behandlar 
samma saker men på en mer avancerad nivå tillika mer specificerad (a.a). Skillnader 
mellan Eng B och Eng 6 är att Eng B är annorlunda uppbyggd än Eng A medan Eng 
5 och 6 samspelar med varandra på ett annat sätt (a.a.). Det är tydligt att Eng 6 är en 
fortsättningskurs på Eng 5 medan Eng B är en helt annan kurs än Eng A (a.a.). Det är 
därför mycket klart att fokus ligger på utveckling i den nya läroplanen eftersom 
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kurserna byggs som nivåer av förmågor i en process av lärande (a.a.). Något som 
genomsyrar Eng 6 är vikten av att utveckla elevers kritiska tänkande, både 
källkritiskt och syften av budskap från medier till exempel (a.a.). 

Eng C var en fortsättningskurs på Eng B (Skolverket, 2000). Kursen skulle förbereda 
elever för yrkesarbete eller högskolestudier där engelska användes som 
arbetsredskap (a.a.). Kursen skulle ge eleverna möjlighet att kunna använda engelska 
i sina projektarbeten och därmed arbeta med att utforma mål, bestämma och 
underbygga arbetsmetod, bestämma och fullfölja en arbetsplan, samt analysera och 
presentera resultatet av projektarbetet på engelska (a.a.). Eng C var en valbar kurs 
och ingick därmed inte i någon programinriktning nationellt (a.a.). Målen i Eng C var 
också uppbyggda med nio punkter (a.a.). Kursen Eng C ämnade att utveckla elevens 
kunskaper inom vald studieriktning. Eng 7 är mer avancerad än alla dessa kurser 
(Skolverket, 2011a). Även den är uppdelad i de tre delarna kommunikationens 
innehåll, reception och produktion och interaktion (a.a.). Tabell 3.1 framhåller 
skillnaderna mellan Eng C och Eng 7 som föregående Tabeller 1.1. och 2.1. 

Tabell 3.1. Förändringar från Eng C till Eng 7 
Eng C Eng 7 

(1) förstå olika typer av tydligt autentiskt tal inom 
olika sammanhang,  
(2) inleda och aktivt delta i olika typer av samtal på 
ett flexibelt och ändamålsenligt sätt, både 
informellt och formellt,  
(3) att kunna strukturerat kunna muntligt ge 
information,  
(4) använda ett fackmannamässigt språk för 
programinriktningen,  
(5) kunna förstå facktexter och sakprosa angående 
programinriktningens intresseområden,  
(6) läsa olika epokers skönlitteratur inom olika 
genrer och reflektera över innehållet och form 
utifrån olika perspektiv,  
(7) kunna skriftligt producera och presentera ett 
arbete med ett kritiskt förhållningssätt under 
granskningen av olika tillämpade källor,  
(8) ha vetskap om utvecklingen inom något område 
som poltik, religion, litteratur, film etc, i något 
engelskspråkigt land,  
(9) kunna förstå och analysera sina kunskapsbehov 
i engelska ur ett studie- och yrkesperspektiv 

alla delar förväntas behandla mer komplexitet, 
såväl talad, skriven, hörd och läst engelska. 
Fokus är vetenskaplighet och att eleven får 
arbeta med existentiella frågor och fördjupa 
sig inom de olika delarna.  

kursen inkluderar även ett fördjupningsarbete 
av ett valt område som kräver en muntlig och 
skriftlig framställning. Eleven ska förstå 
underförstådda meningar i texter och tal, samt 
kunna ha förståelse för det engelska språkets 
stilistiska och retoriska begrepp. 

dessutom förväntas eleven kunna bearbeta 
språk och struktur i sina egna och andras 
framställningar, både i formella och komplexa 
sammanhang och anpassa detta till relevant 
genre, stilnivå och syfte. Slutligen ska eleven 
förstå hur språk kan användas som 
maktmedel. 

Källa: Skolverket (2000) och Skolverket (20011a) 

Det centrala innehållet för Eng 7 påvisar en mycket avancerad nivå som liknar 
universitetsstuderandes kunskaper (Skolverket, 2011a). Kursen visar även stora 
chanser till språklig utveckling mot fullständig språkförmåga (a.a.). Eng 7 ämnar 
utveckla elevens kritiska förhållningssätt ytterligare och kunna förstå implicita 
meningar, samt förstå hur retorik kan vara ett maktmedel (a.a.). Eng C däremot 
lägger i princip all fokus på vald studieriktning och fokus är på att utvecklas inför 
detta, oavsett om det angår en yrkesutbildning eller teoretisk utbildning (a.a.). 

Att Skolverket (2011a) har lagt vikt vid att förtydliga vissa delar kan utläsas från alla 
tabellerna. Det finns fler exempel på typer av uppgifter eleverna kan arbeta med än 
vad som nämns i Gy2000 som är mer generellt uttryckt (a.a.). Skolverket (2011a) har 
valt att få de olika kurserna Eng 5, 6, 7 att samspela med varandra Det är uppenbart 
att de är fördjupningskurser på varandra, medan Eng A, B och C var mer avskilda 
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kurser oberoende av varandra (Skolverket, 2000; 2011a). Nivån har även höjts i det 
centrala innehållet, som klarligen visar att utvecklingen inte ska kunna nå en 
slutpunkt utan fortsätta framåt hela tiden (Skolverket, 2011b). 

2.4.3 Reformers påverkan på läraryrket 

Eftersom betygssättningen är målrelaterad krävs det att styrdokumenten tydligt kan 
beskriva kunskapskrav så lärare kan tillämpa dem i praktiken (Hyltegren, 2014). Om 
detta inte bedrivs kan konsekvensen bli att lärare anpassar kriterierna och målen 
utifrån de egna elevernas kapacitet, snarare än att lyfta eleverna till rätt kunskapsnivå 
(Azeem, Afzal & Majoka, 2011). Detta i sin tur leder till att elever inte får möjlighet 
att utvecklas i den mån de har rätt till (Hyltegren, 2014). Det är dock nödvändigt att 
lärare anpassar kunskapskraven efter sina elever för att utveckling ska ske (Bloom 
m.fl., 1971). Undersökningar har däremot visat att antalet högre betyg kan skilja sig 
nämnvärt mellan olika skolor och att en anledning till detta skulle vara att lärare 
anpassar de nationella kunskapskraven (Hyltegren, 2014). Detta bör inte beskyllas på 
lärarna utan kan vara en konsekvens av att de nationella kunskapskraven anses för 
vaga och för tolkningsbara, eller att kunskapskraven anses nästintill omöjliga att 
uppnå (a.a.). Vilket inte överensstämmer med verkligheten eftersom mycket som 
kunde anses svårtolkat i Gy2000 har förtydligats i Gy11. 

Vidare har det uppmärksammats att mål som fordrat uppnås i tidigare läroplaner kan 
fortleva efter förändringar och arbetas med parallellt med de nya målen (Dir. 
2006:19). Ifall styrdokumentens andra mål om elevers rättigheter efterföljs bör det 
inte vara möjligt för lärare att anpassa kraven efter sin egen situation (Hyltegren, 
2014). Dock kan kunskapsmål möjligen inte utformas för att förhindra sådana 
företeelser ens i framtiden (a.a.). För att genomföra formativ bedömning behöver 
undervisningen utformas på ett sätt som gör eleverna delaktiga och engagerade (a.a.). 
Om äldre läroplaner haft tydligare mål och kunskapskrav finns en risk att dessa 
tillämpas under planering och genomförande av undervisning, vilket påverkar 
elevernas utveckling (a.a.). Ett exempel på äldre vanor som lever kvar från gamla 
läroplaner kan vara när lärare väljer att betygsätta enskilda prov och uppgifter (a.a.). 
En del lärare tillämpar gamla läroplaners arbetssätt i det nya (Havnes m.fl., 2012). 
Lärare har berättat att de både ger feedback och betygssätter eleverna efter moment, 
vilket kolliderar med det absolut formativa arbetet som inte inrymmer betygssättning 
förrän i slutet av kursen eller läsåret (a.a.). Förutsatt att detta praktiseras visar det att 
lärare har hittat på egna kunskapskrav för betygsnivåerna (Hyltegren, 2014). Om 
kunskapskraven efterföljs ska inte detta vara möjligt, ändå visar forskning att detta 
sker (a.a). Väljer lärare att ge elever procentuella betygsättningar under kursens gång 
kan det leda till svårigheter att motivera slutbetygen (a.a.). 

Att arbeta med summativ bedömning kan tydliggöra för elever vad de ska fokusera 
på i framtiden men inte hur (Hyltegren, 2014). När läraren ska betygsätta elevernas 
fullständiga insats kan det bli svårt att urskilja elevernas kunskapsnivåer och därmed 
inte kunna motivera varför en elev får ett visst betyg (a.a.). Regeringens underlag för 
bedömning och betygssättning (SOU 2010:96) hänvisar till en förändring i skollagen 
2010; att det 2011 skulle införas lag på att elev och vårdnadshavare har rätt till en 
motivering för de betyg eleven erhållit. Därmed måste lärare kunna analysera 
utvecklingen för att hänvisa till den i samband med betygen, men detta efterföljs inte 
alltid (Hyltegren, 2014). Regeringen hoppas kunna styra skolan genom de nationella 
kunskapskraven och alltså få skolan att lägga fokus på att utveckla elevers kunskap 
(a.a.). Detta innefattar att lärare har tillräcklig kompetens att förmedla kraven till 
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både elever och vårdnadshavare (a.a.). Därför är utvecklingssamtal är nödvändigt 
(a.a.). Dock kanske detta inte har realiserats eftersom kunskapskravens 
funktionsduglighet kan diskuteras (a.a.). Emellertid har utvecklingen av styrningen 
sedan 90-talet visat att man preciserat kunskapskraven mer och därmed bör de bli 
mer brukbara (a.a.). Som nämnt förtydligas detta även i Gy11 (Skolverket, 2011a). 

I kontrast till detta har kunskapskraven från Gy11 har ansetts vara mer vaga än 
tidigare och att detta blir ett bakslag (Hyltegren, 2011). Vilket är förunderligt 
eftersom Gy11 innehåller fler tydliga exempel på uppgifter än Gy2000 (Skolverket, 
2011a). Lärare anser kunskapskraven vara diffusa, vilket är problematiskt eftersom 
de blir mycket tolkningsbara (Hyltegren, 2014). De menar också att de ser 
svårigheter i att analysera elevers individuella ämneskunskaper i relation till 
kunskapskraven (a.a). Om lärare enbart ser kraven som problematiska kan detta 
resultera i att de väljer att inte ens försöker anpassa eller uppfinna egna kunskapskrav 
(a.a.). Detta kan vara det värsta scenariot eftersom det leder till att varken konkreta 
mål eller kunskapskrav existerar (a.a.). Lösningen skulle vara att tydliggöra 
begreppen i kunskapskraven eftersom det i nuläget anses svårt att veta vad som är 
rätt tillvägagångssätt i bedömningen (a.a.). I regeringens underlag för bedömning och 
betygssättning skriver man såhär: 

”Skolverkets kvalitetsgranskning visar även att eleverna tycker att det är svårt att 
förstå innebörden av mål och kriterier och de förstår inte heller skillnaden. 
Lärare beskriver också att det kan vara svårt att förklara betygskriterier på grund 
av att de innehåller ett abstrakt och ovant språk. Eleverna vill enligt 
undersökningen ha klara och tydliga besked om vad de konkret ska kunna (SOU 
2010:96, s. 94).” 

Alltså fanns en medvetenhet om den eventuella vagheten i formuleringarna av 
kunskapskraven redan 2010, strax innan Gy11 skulle träda i kraft. Ändå har man inte 
konkretiserat styrdokumenten (Hyltegren, 2014). I och med det ökade ansvaret för 
staten att kontrollera och följa upp skolornas resultat så flyttades fokus från mål- och 
resultatstyrning till målstyrning (a.a.). Konsekvensen av detta har blivit att elever har 
uppvisat sämre resultat (a.a.). Staten ämnar få skolorna att konkurrera med varandra 
för att genom konkurrens motivera dem att förbättra sina metoder (a.a.). Vidare kan 
lärares strävan att anpassa kraven efter elevers kapacitet bli en motsättning till den 
nationella styrningen eftersom det kan uppstå skillnader mellan olika klasser såväl 
som olika skolor (a.a.). Ändå förespråkas anpassning av kunskapskraven eftersom 
det kan göra eleverna mer aktiva och engagerade när de får en lagom utmaning 
istället för att de tappar motivation genom känslan av ouppnåeliga krav (a.a.). Vilket 
är ett av syftena inom den formativa bedömningen, att ge eleverna möjlighet att 
utvecklas utifrån egen förmåga (Bloom m.fl., 1971).  
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3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur införandet av Gy11 påverkat 
engelsklärares arbete med kommunikation och feedback, detta utifrån hur de arbetar 
med formativ bedömning i gymnasieskolan. Tanken är att belysa hur arbetet ser ut i 
skolorna och även urskilja eventuella förändringar i lärarnas arbetssätt i samband 
med införandet av den nya ämnesplanen. Anledningen till att undersökningen 
begränsats till engelskämnet är för att få fylligare resultat genom att fördjupa sig i en 
specifik ämnesplan, samt intresse för språkämnets relation till kommunikation och 
feedback inom formativ bedömning. Studien undersöker om förändringen påverkat 
lärarna i sin yrkesroll, hur de kommunicerar med eleverna angående resultat och 
utveckling samt vikten av goda lärare-elev-relationer under utvecklingsprocessen. 

3.1 Frågeställningar 
För att bemöta undersökningens syfte har nedanstående frågeställningar konstruerats: 

• Vad anser gymnasielärare i engelska om eventuella förändringar i arbetssätt 
efter införandet av Gy11? 

• Hur kommunicerar engelsklärare på gymnasiet feedback till sina elever i 
syfte att främja deras kunskapsutveckling? 

• Hur bedömer dessa lärare att lärare-elev-relationen påverkar elevernas 
kunskapsutveckling? 

Frågeställningarna förväntas utbringa en förståelse för hur det praktiska arbetet kring 
formativ bedömning kan se ut i skolorna. Detta för att kunna utvidga kunskapen om 
hur lärarna själva betraktar sitt formativa arbete och hur de tolkat förändringen efter 
Gy11. 
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4 Metod  
Data samlades in genom intervjuer med gymnasielärare som undervisar i engelska. 
Studien var kvalitativ och intervjuerna var halvstrukturerade. Undersökningen har ett 
hermeneutiskt förhållningssätt för att det inte fanns någon föreställning om hur 
resultatet skulle se ut och alla enskilda lärares svar ansågs relevanta utan direkt 
generalisering. Det hermeneutiska förhållningssättet åsyftar till att resultatet av dessa 
intervjuer, alltså den dialog som förts, kan tolkas på olika sätt, att min tolkning inte 
behöver vara den rätta (Ödman, 2006). Intervjuerna var inte helt styrda utan jag lät 
intervjuobjekten reflektera över sin egen undervisning och därefter beskriva deras 
formativa arbete utifrån egna tankar och erfarenheter. Intervjuerna är alltså 
halvstrukturerade eftersom intervjufrågorna var strukturerade och systematiskt 
ordnade efter vilken frågeställning som ämnades bli besvarad, men lärarna fick 
berätta fritt utifrån egna erfarenheter (Lantz, 2013). Sedan granskades nationell och 
internationell forskning i jämförelse med insamlad data för att få forskares syn på 
formativ bedömning i relation till hur lärarna förvaltar detta i praktiken. 

4.1 Urval 
Stukát (2011) beskriver att det finns två typer av urval att ta ställning till angående 
förväntade resultat. Dessa två kallas representativa urval och icke-representativa 
urval (a.a.). Representativa urval är när den data undersökningsgruppen producerar 
kan generaliseras till större grupper, medan det icke-representativa urvalet främst 
gäller en specifik grupp och datan omöjligen kan generaliseras (a.a.). 

4.1.1 Avgränsningar och begränsningar 

Denna studies urval är till viss del representativ i den mån att det finns möjlighet att 
göra en större studie med engelsklärare på gymnasiet för att nå en generalisering. 
Dock är undersökningen begränsad till fem intervjuobjekt vilket omvandlar urvalet 
till ett icke-representativt; studiens insamlade data kan alltså inte generaliseras på 
grund av antalet intervjuobjekt. Det gjordes inte tillräckligt många intervjuer för att 
kunna få en definitiv slutsats om hur formativt arbete sker i praktiken. Detta leder till 
att resultatet är icke-representativt för gymnasielärare i allmänhet. Resultatet anses 
istället kunna verka som en alternativ forskningsansats inom ämnet. 

Studien var kvalitativ och fokuserade därför på en liten undersökningsgrupp som 
förväntades resultera i relevant data (Stukát, 2011). Dessutom fanns en del faktorer 
som ansågs relevanta i valet av intervjuobjekt, vilket Stukát (2011) kallar för ett 
strategiskt urval. Därför blev det ett strategiskt, icke-representativt urval. Urvalet 
avgränsades till engelsklärare på gymnasiet för att få en relativt belysande bild av hur 
det formativa arbetet bedrivs inom detta ämne. Det verkade lämpligt att fokusera på 
ett specifikt ämne i och med att det kunde framställa ett fylligare material om det 
praktiska arbetet med kommunikation och feedback inom formativ bedömning. 
Diskussionen kring det verkliga arbetet kan föras utifrån samma ämnesplan och 
materialet blir ett stöd för att förstå detta utifrån de traditioner som tillämpas i 
engelskundervisning. Intervjuobjekten arbetade på två olika gymnasieskolor. Detta 
val gjordes för att få möjlighet till varierande reflektioner från olika lärare på olika 
skolor. Dessutom valdes lärare med olika lång arbetslivserfarenhet av samma 
anledning. Lärare som arbetat i till exempel trettio år kan ha en annan syn på 
förändringen än lärare som arbetat i exempelvis tio år. Lärarna arbetade på både 
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fristående skolor och kommunala skolor, vilket var ett medvetet val för att analysera 
om svaren kunde skilja sig beroende på olika typer av verksamheter, se Tabell 4.1. 

Tabell 4.1. Beskrivning av lärarna 
Lärare Arbetslivserfarenhet Antal år med 

engelskundervisning Typ av skola 

L1 30 år 30 år Kommunal 
L2 12 år 12 år Kommunal 
L3 10 år 10 år Kommunal 
L4 4,5 år 4,5 år Friskola 
L5 10 år 1 år Friskola 

 

Tabell 4.1. förtydligar lärarnas förutsättningar utifrån olika faktorer. Lärarna 
benämns efter nummer och ’L’ står för lärare. Att redovisa hur många år lärarna 
arbetat totalt kan klargöra om de påverkats av förändringen på olika sätt. Hur många 
år de undervisat i engelska blev relevant för att urskilja om även det påverkat hur de 
sett på förändringen. Det är möjligt att vissa kommunala skolor och friskolor har haft 
olika förutsättningar för att erbjuda lärarna hjälp, som exempelvis genom 
fortbildning, kurslitteratur eller dylikt, och därför klarlägger jag vilken typ av skola 
lärarna arbetar på. 

Eftersom studien utfördes under slutskedet av vårterminen var det ett större antal av 
lärarna som tillfrågats som inte hade möjlighet att delta. Denna tid på året kan vara 
stressig för engelsklärare eftersom deras elever skriver nationella prov som lärarna 
sedan rättar under en längre tid. Detta påverkade huruvida lärarna skulle ha möjlighet 
att avsätta tid för en intervju och jag fick ta kontakt med lärare i olika delar av landet 
för att hitta intervjuobjekt till studien. För att underlätta för lärarna gavs de också 
möjlighet att intervjuas via Skype. Dock skedde ingen intervju via Skype i slutändan. 

För att ta kontakt med intervjuobjekten sökte jag efter deras mailadress via 
gymnasieskolornas hemsida. Jag skrev sedan ett mail där jag förklarade ärendet samt 
frågade om de skulle kunna tänka sig att delta. Jag beskrev även vad intervjun skulle 
beröra och ungefär hur länge den skulle pågå. Jag mailade nitton olika lärare och 
ännu en lärare tillfrågades på sin arbetsplats. Sammanlagt tillfrågades alltså tjugo 
lärare totalt, i hopp om att minst fem stycken skulle ha möjlighet att intervjuas. I 
slutändan intervjuades fem lärare. Det blev alltså ett bortfall på 14 lärare på grund av 
tidsbrist, vilket är en vanlig anledning (Stukát, 2011). Den femtonde läraren föll bort 
på grund av att hen besvarade mitt mail efter alla intervjuer utförts och därför ansågs 
data redan insamlad och jag fick neka läraren på grund av min tidsbrist snarare än 
tvärtom. 

4.2 Datainsamling 
Lärarna fick ta del av en intervjuplan där huvudfrågorna presenterades för dem. 
Denna mailades ut till dem dagen innan intervjun och fanns även tillgänglig under 
intervjun, se Bilaga C. Anledningen till att intervjuplanen mailades till lärarna dagen 
innan var för att de skulle få möjlighet att förbereda sig om de skulle vilja. 
Intervjuplanen var konstruerad för en öppen intervju och därmed innehöll den enbart 
huvudfrågorna som ställdes, se Bilaga B. I och med att intervjuplanen konstruerades 
på detta sätt underlättade det för intervjuobjekten att tala fritt om sina erfarenheter, 
men den kunde samtidigt leda dem till relevanta reflektioner (Lantz, 2013). 



20 

20 

Frågorna konstruerades för att kunna besvara frågeställningarna och därmed öka 
användbarheten av resultatet eftersom detta kunde förstärka studiens validetet och 
reliabilitet (Lantz, 2013). Frågorna var även ordnade efter tematiseringen av 
uppsatsen och därför behandlade intervjufrågorna 1-4 den första frågeställningen, 
intervjufrågorna 5-11 behandlade den andra frågeställningen och slutligen med 
intervjufrågorna 12-13 låg fokus på att besvara den tredje frågeställningen, se Bilaga 
A. Att konstruera frågorna på detta sätt får intervjun att framstå som ett mer följsamt 
samtal (Lantz, 2013). Eftersom intervjuerna var relativt fria kunde lärarna besvara 
frågorna i oordning, som att exempelvis besvara den första frågan under reflektioner 
i den sista. Intervjuerna utfördes på lärararnas arbetsplats. De förväntades ta ungefär 
femton minuter, men de flesta tog mellan tjugofem och trettio minuter. Tiden på 
intervjun påverkades genom att lärarna hade möjligheten att diskutera relativt fritt 
under intervjun och blev inte avbrutna av mig förrän jag ansåg att de verkade färdiga 
med svaret eller började prata om något annat än frågan. Lantz (2013) påpekar vikten 
av att inte avbryta intervjuobjekt i deras reflektioner eftersom det kan finnas delar i 
dem som upptäcks relevant under transkriberingen. Vidare behövde inte alla frågor 
ställas under en del intervjuer eftersom lärarna besvarade många av frågorna i sina 
reflektioner utan att de ställdes. Detta kan vara för att de tilldelats en intervjuplan 
innehållande huvudfrågorna innan intervjun och därmed var väl förberedda med vad 
de tänkt att delge. Under intervjuerna kunde relevanta följdfrågor ställas som inte 
följde de systematiskt uttänkta frågorna men ändå ansågs relevanta beroende på vad 
läraren berättade. Följdfrågor kan agera som hjälpmedel för att få intervjuobjekten att 
utveckla sitt resonemang och tydliggöra vad de menar (a.a.). Intervjuerna avslutades 
inte förrän jag ansett att lärarna besvarat alla delar som ingick från början, detta för 
att försäkra mig om att frågeställningarna besvarades (a.a.). 

Lantz (2013) förklarar att det är svårt att lyssna och anteckna samtidigt, vilket gör att 
inspelade intervjuer är av fördel för transkriberingen. Alla intervjuer spelades in men 
anteckningar fördes under tiden också. Detta för att senare kunna analysera både 
anteckningarna och inspelningarna i transkriberingen av intervjuerna (a.a.). Lärarna 
informerades om att intervjun skulle spelas in och att det enbart var jag som skulle 
höra inspelningen i samband med min transkribering så de var medvetna om att jag 
inte skulle delge dessa, samt att deras integritet var skyddad genom deras 
benämningar L1, L2, L3, L4 och L5. En del kan känna ett obehag över att bli 
inspelade (a.a.) och därför var jag mycket tydlig att ingen annan skulle höra detta. 

4.2.1 Bearbetning och analys av data 

Transkriberingen av vardera intervju försökte göras direkt efter intervjutillfället men 
detta var inte praktiskt möjligt efter alla intervjuer med tanke på olika 
omständigheter som exempelvis restid till och från intervjun. Anledningen till att jag 
försökte transkribera intervjun direkt var för att jag då skulle minnas mötet bäst. 
Transkriberingen skedde främst med hjälp av inspelningarna men även 
anteckningarna kontrollerades. Jag lyssnade på inspelningen minst en gång innan jag 
började transkribera för att kunna reflektera över vad som verkligen sagts. Detta 
ansågs mycket väsentligt eftersom det kan hända att intervjuobjekten ändrar 
uppfattning under intevjun eller möjligen har underbyggande tendenser till andra 
åsikter i sina uttryck (Lantz, 2013). Därefter lyssnade jag på inspelningen igen under 
tiden jag skrev ner ordagrant vad som sades. Detta medförde att jag fick pausa 
inspelningen ofta för att inte missa det som angavs medan jag skrev. 
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När jag skrivit ner hela intervjun lyssnade jag ytterligare två, eller i vissa fall tre 
gånger på inspelningen igen för att kontrollera att det jag skrivit stämde överens med 
det som sagts. Detta gjordes för att undvika att inte enbart lyssna efter vad man ville 
att de skulle säga utan skriva ner det som faktiskt uttrycktes (Lantz, 2013). 
Transkriberingen inkluderar inte andra ljud än faktiska ord, det har alltså inte 
inkluderats harklingar eller suckar, däremot har skratt dokumenterats eftersom det 
kan ge en förståelse för hur läraren berättat vissa saker och vilken attityd de haft till 
det de delgett (a.a.). När transkriberingen av intervjuerna var klar skrevs de ut i 
pappersformat, detta för att enklare kunna analysera de olika intervjuerna och 
jämföra dem med varandra (a.a.). 

Som tidigare nämnts har data analyserats utifrån ett hermeneutiskts förhållningssätt. 
Detta betyder att tolkningen av intervjuerna belyser vad som sagts och vad det som 
sägs innebär (Ödman, 2006). Denna medvetenhet påverkade analysen genom att jag 
därmed fokuserade mycket på hur intervjuobjekten uttryckte sig i anknytning till vad 
de sade och vad som kunde uttolkas av detta. Det hermenutiska förhållningssättet 
innefattar också att jag inte söker efter fullständig realitet utan fokus ligger på dessa 
utvalda lärares erfarenheter, inte engelsklärare i allmänhet (a.a.). 

Analysen av data gjordes genom att de olika intervjuerna ställdes mot varandra. Jag 
skrev, som tidigare nämnt, ut transkriberingen i pappersformat för att enkelt kunna 
markera de delar som jag ansåg höra ihop med varandra i de olika intervjuerna, samt 
stryka de delar som inte ansågs vara relevanta till studien. Detta förenklade arbetet 
genom att ge en överskådlig bild av vad i intervjuerna som skulle belysas och 
diskuteras (Lantz, 2013). Detta tillvägagångssätt lät mig identifiera teman i de olika 
intervjuerna (a.a.) och knyta lärarnas berättelser till varandra efter relevans. Eftersom 
intervjufrågorna var tematiserade efter frågeställningarna angavs de även så i 
transkriberingsdokumenten. Därefter värderades och sollades data utifrån relevans. 

4.3 Metoddiskussion 
Fokus ligger på ämnet engelska vilket gör att resultatet kan skilja sig ifrån hur lärare 
inom andra ämnesområden arbetar formativt. Det kan även se annorlunda ut 
angående det formativa arbetet i grundskolan till skillnad från gymnasiet. Det är 
enbart en handfull lärare som intervjuats vilket påverkar resultatet i studien genom 
att det inte går att generalisera den data som samlats in, utan studien är enbart en 
antydan om hur en del lärares arbete ser ut. Därför kan studien inte visa några 
absoluta resultat utan enbart fungera som en hänvisning till vidare forskning inom 
ämnet (Ödman, 2006). Dock reducerar inte detta studiens tillförlitlighet eller giltighet 
utan leder bara till att resultatet inte kan anses som definitivt gällande lärares arbete i 
allmänhet. Icke-generaliserbara resultat behöver inte anses som icke-tillförlitliga 
eller ogiltiga eftersom studien gjorts utifrån korrekta forskningsetiska principer och 
är ändå relevanta för vidare forskning (Lantz, 2013). 

Intervjuerna var delvis öppna och delvis styrda och därmed var frågorna utformade 
så att lärarna kunde berätta om sina egna erfarenheter, alltså att besvara dem relativt 
fritt, men även kunna leda dem in på rätt tankegångar relevanta för undersökningen 
(Lantz, 2013). Resultatet förväntades då bli fylligare och mer nyanserat. Detta krävde 
dock att resultatet fick bearbetas och sollas utifrån vad som var relevant information 
och inte, vilket ledde till att det som behandlades var självrapporterande data (a.a.). 
Därför var jag medveten om att den insamlade data som analyserades kunde få 
minskad validitet eftersom lärarna kanske inte arbetar på det sätt de påstår (a.a.). 
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Denna metod anses vara till fördel för undersökningen genom att lärarna själva fått 
möjlighet att beskriva sina egna reflektioner och sina egna arbetssätt. Utifrån deras 
information blir resultatet autentiskt och varierande. Trots att en del av lärarna 
arbetar på samma skola kan de ha olika tankar kring att arbeta formativt, och de kan 
även ha olika uppfattningar om förändringen i samband med Gy11. Detta medför att 
resultatet kan frambringa nya infallsvinklar utifrån lärarnas egna uppfattningar. Trots 
att detta anses berikande kan det dock även vara en nackdel eftersom det kan utgöra 
svårigheter i att besvara frågeställningarna. Det kan även försvåra analysen av 
insamlad data genom att det kan anses finnas mycket intressant och värdefull data 
som ändå behöver sollas bort med tanke på att den eventuellt inte är relevant till just 
denna studie (Lantz, 2013). Andra problem med metoden kan vara de relativt fria 
intervjuerna; att lärarna fått diskutera relativt fritt kring frågorna. Detta kan medföra 
att intervjun inte besvarar frågeställningarna, även om så presumerades under 
intervjun kan det möjligen framgå att det som sägs inte blir användbart efter analysen 
av intervjun (a.a.). Därför försökte jag leda lärarna in på rätt spår under de intervjuer 
där de började diskutera fenomen som inte ansågs relevanta till just denna studie 
(a.a.). Tack vare detta kunde studien undersöka det som var tänkt att undersökas. 

Under analysen av data markerades det i transkriberingsdokumenten när 
intervjuobjekten besvarade vilken frågeställning för att tydliggöra detta under 
sollningen. Detta var ett organiserat tillvägagångssätt och gav en god anblick över 
insamlad data (Lantz, 2013). Markeringarna var tänkt som assistans i sollningen 
eftersom intervjuobjekten möjligen kunde råka besvara den första frågeställningen 
under tiden de besvarade frågor angående den tredje exempelvis (a.a.). 

4.4 Etiska överväganden 
Lärarna som intervjuades är anonyma, det enda som avslöjats är antal års 
arbetslivserfarenhet och om de arbetar på en kommunal eller fristående 
gymnasieskola. Deras arbetslivserfarenhet inom yrket benämns för att föra 
diskussionen om detta kan ha en relevans angående synen på förändringen i Gy11. 
Deras namn och arbetsplats avslöjas inte för att skydda deras integritet (Lantz, 2013). 
Lärarna benämns därför som L1, L2, L3, L4 och L5. Deltagandet i studien har varit 
frivilligt och intervjuobjekten har haft möjlighet att avbryta eller avböja deltagande 
utan konsekvenser. Att kunna avbryta eller avböja deltagande är viktigt för att 
intervjuobjekt inte ska känna ett tvång att delta (Stukát, 2011). Om studien skulle 
påverka intervjuobjekten personligen eller om de ångrat sitt deltagande ska avhopp 
därmed inte medföra några konsekvenser (a.a.). 

När den första kontakten, via mail eller möte, realiserades beskrevs vad 
undersökningen skulle behandla översiktligt för att ge lärarna möjlighet att avböja 
utan särskild anledning (Lantz, 2013). När intervjuobjekten fastställts fick de sig 
tillsänt en intervjuplan för att kunna förbereda sig på vad som skulle behandlas under 
intervjun (a.a.). Denna mailades ut till dem dagen innan intervjun. Under 
intervjuerna förklarades vad syftet med undersökningen var och hur materialet skulle 
användas, detta gjordes innan intervjun för att ge lärarna möjlighet att avböja 
deltagande om de behagade (Stukát, 2011). De informerades också om att deras 
deltagande skulle vara helt anonymt och enbart jag skulle ha tillgång till 
inspelningarna (a.a.). Jag förklarade även för dem att de skulle benämnas som L1, 
L2, L3, L4 och L5 för att tydliggöra deras anonymitet. Fortsättningsvis benämns alla 
lärare som ’hen’ i presentationen av resultatet och under diskussionen, detta för att 
stärka deras anonymitet ytterligare.  
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5 Resultat 
Nedan presenteras resultatet av intervjuerna. Delavsnitten är tematiserade efter 
frågeställningarna och därmed besvaras den första frågeställningen under 5.1, den 
andra frågeställningen besvaras under 5.2 och den tredje frågeställningen besvaras 
under punkt 5.3. 

5.1 Reformens påverkan på lärarnas arbetssätt 
Alla lärarna redogör att de, efter införandet av Gy11, börjat använda sig av matriser 
under bedömningen av elevernas utveckling. De förklarar också att de fokuserar på 
bedömning mer nu än de gjort tidigare. L3 har alltid varit medveten om hur hen ska 
bedöma men efter Gy11 har L3 börjat arbeta med bedömning mer strukturerat. L3 
säger exempelvis ”Det är sedan införandet som Jag i varje fall har jobbat mera, som 
jag tycker att jag är mer medveten om det och verkligen tänker på bedömning.” (L3). 
Även L5 påpekar att arbetet med bedömning och vad som ska bedömas har blivit 
tydligare. Alltså arbetar lärarna mer systematiskt med bedömning nu än innan Gy11. 

Självbedömning är en ny del i ämnesplanen. L2 tycker att det är spännande att arbeta 
på detta sätt för att eleverna får möjligheten att reflektera över sitt eget lärande. L3 
förklarar också självbedömning och kamratbedömning som någonting nytt, och att 
det får elever att aktivt reflektera över sin arbetsinsats utifrån sitt resultat. Både L2 
och L3 arbetar mycket på detta sätt nu efter införandet av Gy11. L3 arbetade dock 
med kamratbedömning även innan Gy11 men det var inte en del av kraven då. I takt 
med att det har blivit ett krav att eleverna ska kunna bearbeta och utveckla sina egna 
arbeten så jobbar L3 mycket mer systematiskt med kamratbedömning idag än 
tidigare. Dock påpekar hen att det också kan vara en konsekvens av att hen blivit 
bättre på att ge feedback efter införandet av Gy11. L3 menar att självbedömning ökar 
elevernas medvetenhet kring vad som bedöms, men även att eleverna förstår L3’s 
feedback och använder sig av den mer nu än tidigare. Vidare arbetar L3 med ett 
flertal självskattningsverktyg för att eleverna ska bli medvetna om sin egen 
utvecklingsförmåga. Då får eleverna möjlighet att reflektera över vad som är deras 
styrkor och vad de behöver utveckla. L1 påpekar att lärarna på skolan hjälps åt med 
att diskutera hur man kan arbeta med kamratbedömning. 

En betydande förändring genom Gy11 var betygssystemet och betygsskalan. L2 fick 
avveckla sitt kompensatoriska tänkande kring betygssättning. Sålunda att MVG inte 
krävde att eleven uppnådde alla delar medan A kräver det. Även L4 beskriver denna 
förändring på liknande sätt. På grund av detta ökade betydelsen av att förklara för 
eleverna vad förändringen innebar. L2 vill tydliggöra och synliggöra lärandet för 
eleverna genom att koppla till stydokumenten. Alltså beskriva för eleverna varför de 
arbetar med vissa saker och hänvisa till det centrala innehållet. Det har också blivit 
viktigt att göra produktiva matriser som hjälpmedel för att följa elevernas utveckling, 
detta anser alla de intervjuade lärarna. L4 reflekterar inte särskilt mycket över 
bokstäverna hen sätter på uppgiften, utan arbetar främst med matriser under kursens 
gång. I mitten av kursen gör L4 en avstämning kring vad eleverna uppnått och vad de 
behöver utveckla för att nå målet i slutet av kursen. Däremot uttrycker L4 att hen 
sätter betyg på enskilda uppgifter fortfarande, vilket inte L2 eller L3 gör alls. L1 och 
L5 uttrycker inget om detta. Alltså kombinerar L4 feedback för vidare utveckling 
med ett betyg på varje uppgift eleverna utför. 
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Emellertid anser L4 att hen inte har anpassat sitt arbetssätt efter Gy11 i konstruktion 
av uppgifter. L4 verkar inom samma arbetssätt som tidigare men reflekterar över 
vilka uppgifter som behöver revideras utifrån den nya ämnesplanen. L1 menar att det 
tog lång tid för hen att tillämpa det nya arbetssättet. Hen beskriver Gy11 som en stor 
förändring och erkänner att det ibland finns en risk att man applicerar det summativa 
arbetssättet i det formativa och menar att det är svårt att vänjas av från det 
föregående tankesättet. Innan Gy11 kom skrev L1 lektionsplaneringar som var 
summativa. Lektionerna planerades ihop med ett avslutande prov, och därefter erhöll 
eleverna ett betyg på sitt resultat. Numera följer L1 eleverna under hela processen 
istället, även L3 uttrycker detta. Därför har det tillkommit fler utvecklingssamtal där 
L1 beskriver sina elevers kvaliteter samt svagheter som behöver åtgärdas. 

L2 diskuterar också förändringen angående just bedömning och betygssättning, men 
menar att hens arbetssätt inte direkt förändrats. L2 har arbetat relativt formativt innan 
Gy11 men skillnaden var att L2 inte var medveten om varför hen arbetat så eller vad 
det haft för påverkan på elevernas lärande. L2 har alltså inte reflekterat kring sin 
undervisning tidigare. L2 menar också att stödet från forskning kring formativ 
bedömning, som hen nu tagit del av, har tydliggjort meningen med arbetet. Dock 
anser L2 att det är en lärandeprocess även för lärarna, att hen inte känner sig fullärd 
kring detta arbetssätt än. Dessutom påpekar L2 att det tillkommer ny forskning 
oavlåtligen och därför behöver man vara beredd på att revidera sig som lärare. L5 
anser inte heller att hens arbetssätt förändrats märkvärt, utan L5 har varit van att 
arbeta på detta sätt en längre tid genom anställning inom andra professioner än 
läraryrket. Professioner som krävt att få människor att växa genom samtal. L4 pratar 
mer med eleverna nu än tidigare, detta påpekade även L1. L4 för en kontinuerlig 
dialog med eleverna under lektionstillfällen och ger feedback när eleverna behöver 
det. Hen menar att eleverna är mycket medvetna om att kraven intensifierats, och att 
de därför har börjat ställa fler frågor under tiden de arbetar för att försäkra sig om att 
deras arbeten har potential. 

5.1.1 Positiva aspekter kring förändringen 

Alla de intervjuade lärarna beskriver förändringen som någonting bra. Alla lärarna 
uttrycker att det blivit tydligare för eleverna vad som förväntas av dem och vilka 
kunskapskraven är. Samtliga av dessa lärare är överens om att formativ bedömning 
är det mest produktiva tillvägagångssättet i utvecklingen av elevers lärande. L3 anser 
att eleverna är delaktiga i hela utvecklingsprocessen på ett annat sätt nu än de varit 
tidigare. Även L4 uttrycker liknande tankar och förklarar att eleverna är mer benägna 
att söka hjälp av läraren och ber om feedback kontinuerligt, exempelvis under 
lektioner. L1 tror att eleverna blir mer motiverade att nå målen när de är medvetna 
om vad som krävs av dem. L4 anser att formativ bedömning ger eleverna 
möjligheten att utvecklas och förbättras kontinuerligt, samt att utvecklingen aldrig 
upphör. L5 framhäver att formativ bedömning definitivt är ett tillvägagångssätt som 
ger fler människor möjligheten att utvecklas framåt. 

Lärarna anser att engelska är ett tacksamt ämne för att arbeta formativt. Detta 
eftersom de anser att formativt arbete samspelar med språkinlärning. L2 förklarar att 
det är en fördel att engelskämnet är förmågebaserat eftersom det förenklar arbetet att 
tydliggöra för eleverna varför de arbetar med vissa uppgifter. Hen menar också att 
ämnet ger utrymme för kontinuerlig övning. Även L4 uttrycker detta och menar att 
ämnet handlar om att hela tiden förbättra sina förmågor och säger: 
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(L4) ”… om man tar ett ämne som engelska också så handlar det ju väldigt mycket om att 
man ska bli bättre på någonting och då känner jag att det skulle vara väldigt oschysst 
mot eleverna ifall allting bara handlade om summativt. Utan att de ständigt får 
feedback och får chansen att utveckla sitt språk.” 

L4 menar alltså att ämnet engelska uppmuntrar till att tänka formativt, att 
språkinlärning och formativ bedömning samverkar på ett gynnsamt sätt och därför 
har det förenklat arbetet för engelsklärare. L2 anser sig förstå syftet med sin 
undervisning mer nu och säger: 

(L2) ”… och ju mer man lär sig också kring det [formativ bedömning] så är det ju 
ändå så att man får ju sådana här tankar, som ’jamen, självklart, varför tänkte jag 
inte såhär?’ eller också att man kanske får bekräftat, man får ord på saker och 
ting som man har gjort men man har inte riktigt vetat varför och man har inte 
riktigt förstått varför det funkar heller…” 

L2 har arbetat formativt innan Gy11 men utan att reflektera över det eller ens förstå 
varför hen arbetat på det sättet. I och med att L2 tillgripit ny forskning, såväl som 
Skolverkets texter, har det klarnat för hen vad som är meningen med arbetssättet. L2 
har en framstående tilltro för formativ bedömning. L3 vill påpeka att en fördel med 
formativ bedömning är att eleverna reflekterar över sitt lärande numera och detta 
gynnar deras kunskapsutveckling främst. Hen fortsätter att belysa att feedback är ett 
mycket mer eminent tillvägagångssätt för elevers utveckling än summativa 
avstämningar, hen beskriver det såhär: 

(L3) ”…om man bara får, om man får tillbaka ett arbete och så står det F till exempel, 
på det arbetet, så vet ju eleven bara att ’Ja, jag blev underkänd’. Men det där F:et 
kan ju liksom inrymma saker som var E, alltså det kan ju vara saker, det finns ju 
styrkor i det här arbetet som inte kommer fram. Bokstaven tar liksom bort det 
då.” 

L3 menar alltså att om man inte lägger fokus vid kommentaren kommer eleven inte 
förstå sina styrkor och vilka utvecklingsmöjligheter som finns, samt att det formativa 
arbetssättet med kommentarer istället för betyg tydliggör elevernas potential. 
Fortsättningsvis förenklas arbetet med att diskutera elevers utveckling menar L3, 
som säger: 

(L3) ”… Fast min erfarenhet är att om man sätter ett betyg då läser de inte 
kommentaren, på samma sätt. Alltså de läser den kanske men jag tror inte de tar 
till sig det för då läser de bara den där bokstaven. Så det är fördelen, det blir 
mycket tydligare, såhär ’Jamen, det här var bra! Det här kan jag, det här 
bemästrar jag. Men, jag behöver öva på det här.’ det blir mycket tydligare med 
formativ bedömning.” 

Detta eftersom eleverna är mer medvetna om, och kan förstå, lärarens bedömning av 
deras resultat. L4 förklarar att formativ bedömning är fördelaktigt eftersom man tar 
hänsyn till utvecklingen och inte enbart slutprodukten. Både L3 och L4 diskuterar att 
det har blivit enklare för dem att sätta slutbetyg eftersom de dokumenterat hela 
processen i elevens utveckling. L3 förklarar att motståndare till formativ bedömning 
ofta förmodar att man inte kan uppskatta var eleverna befinner sig kunskapsmässigt 
under betygsättningen eftersom man inte kan utgå ifrån bokstäverna längre. Det 
håller inte L3 med om utan tycker istället att det förenklar betygssättningen. Hen 
använder sig av en omfattande matris som tydliggör var eleven befinner sig i slutet 
av kursen. L3 skulle inte kunna gå tillbaka till det gamla systemet eftersom det nya 
utvecklar eleverna mer. Även L4 känner sig säkrare gällande betygsättningen 
numera. L4 använder sig också av matriser och dessa bistår hen med betyssättning 
såväl som med att motivera varför eleven får ett visst betyg. Vilket betyg eleven bör 
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erhålla blir tydligare genom utvecklingsprocessen. L5 framhäver att eleverna inte 
enbart är en siffra nu, utan de är mer medvetna om sina styrkor och svagheter. 

5.1.2 Negativa aspekter kring förändringen 

Angående vad dessa lärare ansåg vara mindre bra med införandet av formativ 
bedömning visade sig främst handla om tid. Dock talade de om tid på olika sätt. L1 
och L4 diskuterade det formativa arbetet som tidskrävande, att det har tillkommit 
mycket administrativt arbete för dem. Även L5 påpekade att arbetsbelastningen har 
ökat genom kravet på dokumenation och att man infört ett arbetssätt som kräver mer 
eftertanke. L2, däremot, talade om tid ur ett annat perspektiv, hen ansåg att 
problemet ligger i tidsperspektivet på kurserna. Hen förklarade att det vore mer 
fördelaktigt att arbeta med ämnet kontinuerligt under alla de tre år eleverna studerar 
på gymnasiet. Därigenom ökar möjligheten att kunna utvecklas utifrån den formativa 
feedback som tilldelas eleverna. Alltså menar L2 att man skulle arbeta mot ett 
slutgiltigt betyg som erhålls i trean på gymnasiet. Att eleverna under hela 
gymnasietiden övar sina kunskaper och att det kan ske vissa mindre avstämningar 
men att målet är att nå ett slutgiltigt betyg i trean. Så L1, L4 och L5 riktar tidbrist-
aspekten utifrån de förutsättningar de har nu, medan L2 såg lösningen på problemet 
istället. L2 beskriver att detta arbetssätt skulle tillåta eleverna att misslyckas och 
skulle därför kunna eliminera den betygsstress hen upptäckt att många elever har 
nuförtiden. L2 belyser hur dagens gymnasieskola med kurssystem kolliderar med att 
arbeta helt formativt. Samt att kurssystemet strider mot intentionen av hur Skolverket 
vill att lärare ska arbeta med utveckling. L3 påvisar dock tendenser att arbeta på det 
här sättet. Om vet L3 att hens elever i tvåan på gymnasiet även ska läsa engelska i 
trean brukar hen använda elevernas nationella prov formativt. Hen förklarar att: 

(L3) ”… man har ett samtal i slutet av ettan eller tvåan där man tittar på ’jamen hur 
har det gått nu under året? Vad har du, alla dina saker du har gjort och hur gick 
det på nationella provet?’ och så får de fundera på, vad, ’nästa år, vad ska jag 
fokusera på då?’, ’vad har jag lärt mig i år?’ och ’vad behöver jag fortfarande 
utveckla?’...” 

L3 tänker alltså utifrån ett längre tidsperspektiv angående elevernas utveckling och 
får eleverna att planera sin utveckling mer systematiskt. Detta påminner om hur L2 
resonerar kring tidsperspektivet. Dock påpekar L2 att dessa förutsättningar inte finns 
för alla eftersom elever inte läser alla ämnen under hela gymnasietiden. 

L1 anser att lärarrollen har förändras genom införandet av Gy11. Detta eftersom 
lärare behöver avsätta mer tid att prata med eleverna och skriva tydligare 
kommentarer. L1 har skrivit kommentarer tidigare också men hen menar att det var 
betyget som var viktigt då, inte kommentaren. Numera är det kommentarerna som är 
viktigast. Yrket har förändrats genom att det läggs mer tid på att samtala med 
eleverna. L1 menar att samtalen oftast tar längre tid än beräknat också, och att det 
skiljer sig från elev till elev eftersom en del behöver prata mer och en del mindre. L3 
påpekar att det är viktigt att vara duktig på att dokumentera. Att det tar tid men att 
det samtidigt är dokumentationen som i slutändan bistår hen att sätta slutbetyget. 
Även L4 lyfter det administrerande arbetet som utökats efter reformen. Hen lägger 
ner mer tid på att skriva kommentarer till varje elev nu än när de arbetade summativt. 

L1 lyfter risken för att eleverna kan känna att samtalen blir för upprepande eftersom 
de har samtal i varje ämne och kanske påminns om liknande misslyckanden flera 
gånger. Detta påpekar även L4, hen menar att elever kan få liknande kommentarer 
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flera gånger och att detta kan generera stress. L5 förklarar dessutom att det kan vara 
frustrerande för en del människor när allt inte är svart eller vitt. Hen menar att 
ämnesplanen inte är helt tydlig utan att den är mycket tolkningsbar och att det tar tid 
att förstå den. Implementeringen av en förändring som Gy11 behöver ta tid och L5 
menar att det kan bli problematiskt för såväl elever som föräldrar att förstå vad som 
förväntas av eleven i skolan. Eftersom skolan är i ständig förändring så kanske 
reformer inte hinner ta fäste på ett djupare plan innan en ny omarbetning tillkommer, 
enligt L5. Hen menar att förändringar behöver ta tid eftersom det är generationer 
man arbetar med och annars kan kraven bli otydliga för vårdnadshavare, som 
undervisats på annorlunda sett under sin skolgång. 

L2 förklarar att förändringen har skapat en del missförstånd hos eleverna och att det 
kan vara grunden till att de fortsätter ställa frågan ”Vad är det för betyg?” vilket 
bibehåller betygsstressen. L2 menar att arbetet med att få eleverna att förstå hur 
betygen sätts och vad som bedöms fortfarande pågår. Även L5 diskuterar att eleverna 
fortfarande ställer frågor angående betyg och har svårt att förstå att det handlar om en 
utvecklingsprocess, hen säger: 

(L5)  ”… just det här strävandet ’var är det jag ligger?’ ’vilket betyg ligger jag på?’ 
och det är ju fortfarande hos elever, istället för ’vad är det jag kan och inte 
kan’…”  

L5 menar att eleverna inte kan släppa fokus på betygen och att de inte har förstått att 
anledningen till att de får kommentarer är för att de ska utvecklas under kursens 
gång. Fortsättningsvis förklarar L5: 

(L5)  ”…Men de ser det inte som en, som en resa som många av dem är i nu utan det 
är mer, såhär, mål som ska betas av liksom och så är det ju inte… men där 
märker man ju också hur skadade eleverna många gånger är, att de, de lämnar in 
en grej och sen tror dem, eller upptäcker, säg ’jag har lämnat in det, det är det 
som är det viktiga’ liksom. Det har man ju fått påpeka jättemycket att det är ju 
processen.” 

L5 anser att anledningen till elevernas missuppfattningar har att göra med att lärare 
inte varit tillräckligt tydliga med hur det här arbetet ska utföras. Både L3 och L5 
påpekar att det fortfarande finns kolleger som arbetar summativt vilket kan anses 
orättvist mot eleverna. L5 menar att det var ett problem redan från början när Gy11 
infördes. Enligt L5 var det inte samsyn mellan kolleger vilket hen anser är en 
konsekvens av att Skolverket och lagstiftarna inte varit tillräckligt tydliga angående 
hur lärarna skulle arbeta med den nya ämnesplanen. 

5.1.3 Fortbildning om Gy11 
Både L1 och L2 har upplevt att skolan inte har haft möjlighet att erbjuda ordentlig 
fortbildning i och med bristen på pengar till detta. De menar att skolan velat spara 
pengar och därför har inte fortbildning prioriterats. Eftersom deras skola är en 
kommunal skola påverkas detta av kommunen också. Däremot har de arbetat med att 
utveckla sina kunskaper inom formativ bedömning inifrån, i ett gemensamt projekt. 
Alla lärarna har valt att studera formativ bedömning på egen hand, en del mer än 
andra. L3 förklarar att formativ bedömning har blivit ett genuint intresse privat hos 
hen. L3 är också ledande i utvecklingsarbetet om detta på skolan. L1 anser att det 
hade underlättat om experter inom ämnet hade föreläst för dem, eller kanske andra 
utifrån som kommit längre i utvecklingsarbetet. Detta har inte skolan kunnat betala 
för. L2 har arbetat på tre olika skolor under dessa år av förändring och upplevt att det 
inte satsats på att fortbilda lärarna på någon av dem, hen säger: 



28 

28 

(L2)  ”Det har nästan aldrig funnits några fortbildningspengar överhuvudtaget. Som är 
liksom separata, såhär som ’nu ska vi göra ett ryck här och sätta av jättemycket 
resurser och tid till de här sakerna.’. Det har fått bli liksom på arbetslagstid och 
sådana saker och det som är skolgemensamt, och då har det blivit någon 
föreläsning kanske någon gång sådär. Och det tycker jag, den biten räcker ju inte 
om man tänker på att man går in som lagstiftare och säger ’nu ändrar vi 
gymnasieskolan helt. Och det ska ni göra, ni ska genomgå den här processen och 
förstå hela, liksom, det nya tänket och även viss del kunskapssynsförändringen 
som också innebär i det här skiftet från det gamla till det nya systemet men vi 
tänker inte ge er någon tid att genomföra det utan ni får ändå göra det och sen 
ska ni jobba med det också samtidigt som ni ska vara i två system samtidigt’ och 
sådär.”. 

L2 menar att lagstiftarna inte tagit tillräckligt med hänsyn till hur en sådan här 
förändring påverkar lärarnas arbete men även eleverna. Alltså att de har arbetat med 
ett nytt och ett gammalt system samtidigt utan att få möjlighet att förstå vad 
förändringen innebar och hur deras arbete skulle genomföras. L2 förklarar att hen 
tycker att detta är viktigt och har därför fortbildat sig själv genom att läsa mycket 
forskning och gå igenom Skolverkets dokument. Dock påpekar L2 att om hen själv 
varit elev när Gy11 kom skulle hen inte varit säker på om lärarna visste vad de 
gjorde. Faktum är att L2 var gymnasieelev under det förra systemsskiftet och minns 
att lärarna inte visste riktigt hur arbetet skulle genomföras då heller. Trots detta 
påpekar L2 att Skolverket skriver bra texter som är till stor hjälp, det är inte där 
problemet ligger utan det handlar om att lärarna inte hinner läsa dem, inte om de inte 
avsätter tid utöver sin arbetstid. Vidare förklarar hen: 

(L2)  ”Så det har ju inte varit så att man liksom ’Jaha, nu ställer vi allting här en bra 
stund, vi tänker om, vi tar in vikarier, vi skickar iväg er på fortbildningsdagar där 
vi köper in den här littteraturen här, vi ser till att allt nytt som kommer från 
Skolverket det går direkt in i era ämneslag och sen så jobbar ni där…’ alltså, det 
finns ju inte. Det är inte min upplevelse i alla fall. Så ja och nej. Det finns 
mycket att göra, det har gjorts litegrann. Men det skulle kunnat gjorts mycket 
mer.” 

Enligt L2 har lärarna inte fått de verktyg som behövs för att förstå förändringen. Hen 
påpekar att det finns stödmaterial i handboksform som förtydligar begrepp och visar 
exempel på tolkningar av kunskapskrav, men att det kom till grundskolan först och 
man fick vänta länge innan det kom till gymnasiet. Det var dessutom mycket tunnare 
när det väl anlände och detta är L2 skeptisk till. L3 anser dock att skolan varit 
mycket proaktiv och säger: 

(L3)  ”… det är svårt att lära gamla hundar att sitta fast i mitt ämneslag, i engelsklaget 
så tycker jag att alla är liksom jätte-på att vilja utveckla sig och vi har liksom 
ordnat sambedömning, där vi sitter och bedömer tillsammans och pratar. Så att i 
den gruppen så går det liksom bra tycker jag. Men sen så vet jag att det, det 
kanske är mera motstånd i andra ämneslag. Men personligen så tycker jag att jag 
har bra koll. Men… och jag tycker ändå att skolan har erbjudit det här. Å andra 
sidan hade det kanske kunnat vara ännu mer och det kanske hade behövt vara 
mer strukturerat från början. Nu har det liksom ändå hållit på, [skratt], det har ju 
funnits i flera år då kan jag tycka att det är lite intressant att, att man fortfarande 
inte vet vad det innebär.” 

L3 driver utvecklingsarbetet och är medveten om att hen kan vara färgad av det. Men 
L3 anser ändå att skolan försökt fortbilda lärarna genom att bjuda in Per Måhl3 att 
föreläsa till exempel. Dock påpekar hen att det nog inte förankrats hos personalen. 
                                                
3 Per Måhl är lärare, författare och expert på betygssättning och bedömning, samt har tidigare varit 
utredare hos skolinspektionen.  
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L3 menar att det är först nu, efter snart fyra år, som personalen börjar förstå 
förändringen. L3 har svårt att förstå varför andra lärare har svårigheter att begripa det 
nya systemet och beskriver hur en del lärare på skolan tänker såhär: 

(L3)  ”… bara det här med att, jag hade någon diskussion igår med en kollega som sa 
att ’Jamen den här frågan kan de bara få E på därför att, ja.’ Jag bara ’Jaha, hur 
menar du då? Såhär, för att såhär analys, och reflektion, och diskussion, det är ju 
på alla nivåer nu’ såhär. Det var ju förr, då var det lite mer att G var redovisa 
fakta och VG var… ja.” 

L3 förklarar att en del inte förstår det nya arbetssättet och anser att det finns 
motståndare till det på skolan och att det påverkar eleverna. L5 framhäver också att 
andra kollegers motstånd har varit ett problem. Hen påpekar att det finns många som 
tänker ”Jaja, det, jag gör som jag alltid gjort” (L5). L5 tycker att det är ett 
misslyckande från Skolverket och lagstiftarnas sida och menar att det varit för 
otydligt för lärarna vad som behöver förändras i deras arbetssätt och anpassning till 
den nya ämnesplanen och förklarar: 

(L5)  ”… snarare är det nog bristen på tydlighet att ’såhär ska man jobba nu.’ Det är ju 
fortfarande diskussioner på nätet och Per Måhl lägger ut förtydliganden4 såhär 
även fast det är liksom fyra år sedan, fem år sedan egentligen som det borde gått 
ut tydlighet ifrån det, men vi ser fortfarande såhär ’Nej, vi måste nog förklara det 
här en gång till för väldigt väldigt många’ och det är ju en tydlig signal att det är 
ju där man har misslyckats…” 

Alltså åsyftar L5 till att en del lärare inte förstått vad formativ bedömning innebär, 
trots att det gått fyra år. Hen tror att detta förmodligen är till följd av att Skolverket 
inte förtydligat vad reformen skulle innebära för det praktiska arbetet i skolorna, 
vilket är ett misslyckande från deras sida. L5 anser att det är sannolikt därför kolleger 
väljer att ”göra som de alltid gjort”, att bristen på förtydliganden och förklaringar 
kring vad deras åtaganden innebär leder till att de avstår från att arbeta formativt. 
Dessutom har det enligt L5 gått så lång tid att det inte ska behöva förtydligas mer, 
lärarna ska känna till detta. Hen menar också att många missbrukar begreppet 
feedback utan att inse vad det faktiskt innebär. Dock anser hen att man egentligen 
arbetat produktivt kring vad formativ bedömning är på hens skola, och att rektorn 
varit aktiv och stöttat lärarna i implementeringen av Gy11, ändå har det inte 
förankrats hos alla. L3 läser mycket om formativ bedömning, går kurser och just nu 
en webkurs på ett universitet som handlar om formativ bedömning och hur man ska 
ge feedback. Även L4 har fått läsa mycket om formativ bedömning själv och 
funderar på att också gå just den kursen. Alla lärare på L4’s skola har erbjudits den. 
L4 tycker det kunde erbjudits mycket tidigare, hen säger: 

(L4)  ”Och skolorna känner jag att de hade också gärna fått erbjuda mer utbildning i 
formativ bedömning… tidigare. Nu har vi ju ändå haft det här systemet i fyra år 
till hösten. Och det kan jag känna att det hade vi behövt ha tidigare, den 
utbildningen, kanske för… tre år sedan. Någonting sådant, då när man ändå kört 
ett år med Gy11 och då vet man vilka eventuella barnsjukdomar som finns i 
systemet.” 

L4 menar att denna typ av utbildningar skulle erbjudits tidigare så lärare i princip 
genast skulle kunna anpassa sig till det. L4 föreslår ungefär ett år efter 
implementeringen eftersom då skulle det vara tydligt vilka fel och brister det nya 
systemet har och att också kunna korrigera dem tidigt. Vidare diskuterades även 
                                                
4 Per Måhl: Missuppfattningar lärare har om bedömning och betygssättning - 
<http://skolvarlden.se/webb-tv/vanliga-missuppfattningar-vid-bedomning> 
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problematiken i att lärarna inte riktigt utbildats inom detta område så när Gy11 kom 
blev det mycket experimentellt. Både L3 och L4 har tagit hjälp av kolleger i att reda 
ut hur de skulle arbeta med feedback. För L4 var det inte förrän ett år efter skiftet 
som hen började dela rum med en kollega som hjälpte hen med det formativa 
arbetssättet, vilket hen beskriver såhär: 

(L4)  ”Fram till dess så satt jag ju med ett gäng naturlärare, och de kunde ju 
jättemycket engelska – inte. [skratt] Så att, så att, så då var jag ju lite mer själv 
men sen, de två sista åren jag jobbade på den skolan då delade vi bägge rum och 
då blev det väldigt dynamiskt när det kommer till just det här med formativ 
bedömning, när det kom till sambedömning och… sambedömde väldigt 
mycket.” 

L4 förstod alltså mer om vad förändringen innebar efter hen fick dela rum med en 
annan engelsklärare. Tidigare hade L4 delat kontor med naturlärare, vilka inte kunde 
ge hen det utbyte som behövdes för att förstå det nya systemet. Det kan vara relevant 
att påpeka att denna lärare enbart hann arbeta som lärare i en termin innan skiftet 
kom. Därför diskuterar L4 en del om universitetets insats också och menar att de inte 
hade pratat om bedömning överhuvudtaget under hens utbildning. L4 förstår dock att 
det måste varit en utmaning för universitetet också. L4 beskriver att även 
universitetet var obildade inom formativ bedömning, men menar att det också kunde 
handlat om att de inte förstod vad Gy11 skulle innehålla. Detta kan anses 
problematiskt eftersom nyutexaminerade lärare saknade direkt kompetens inom 
bedömning och betygssättning. 

5.2 Arbetet med kommunikation och feedback 
L2 anser det mycket viktigt att prata med sina elever om vad det centrala innehållet 
betyder, att kontrollera hur eleverna kan påverka både planering och genomförande 
av undervisningen angående stoff och innehåll. Eleverna behöver förstå vad målet 
med uppgifterna är och vilka kunskapskrav som ska uppnås. Därför menar L2 att det 
är mycket viktigt att prata om värdeorden och begreppen för att kunna nå målet i 
slutet av kursen. Att förklara och fördjupa sig i värdeord och begrepp menar L2 vara 
nyckeln till att försöka få eleverna att förstå dem, men att det inte är enkelt. L2 
gjorde så även under Gy2000 men att man då talade om betygskriterierna. L2 anser 
att även om systemet är annorlunda idag är ändå diskussionen kring såväl 
bedömning, kursinnehåll och betygssättning ofrånkomligt. Diskussionen är viktig för 
att få dem att förstå värdet av kommunikation och feedback. L3 arbetar med gamla 
elevexempel för att tydliggöra för eleverna vad som kan anses vara kvaliteter i ett 
arbete. Då får eleverna möjligheten att förstå kunskapskraven konkretiserat. 
Dessutom brukar L3 arbeta med bedömningsfaktorer särskilt anknytna till nationella 
proven. För att beskriva för eleverna vad som anses vara flyt i skriven och talad 
engelska påvisas detta av elevexempel också. L3 tydliggör därmed för eleverna vad 
som förväntas av dem. L5 har diskussioner med eleverna i klassrummet, dels för att 
få dem att prata engelska och dels för att förstå vad deras styrkor och svagheter är. 

Alla lärare kommunicerar feedback till eleverna på olika sätt men det de har 
gemensamt är att alla arbetar med någon typ av webstudieplats där eleverna kan få 
kommentarer på alla uppgifter digitalt. L1 skriver dock ut dem även på papperskopia. 
Hen medger att det resulterar i dubbelarbete men att hen tycker att det är enklare att 
följa utvecklingen genom det arbetssättet. Därefter kopierar L1 kommentarerna och 
delger dem till eleverna men behåller kopiorna själv. På så sätt kan L1 använda dem 
till nästa gång och tydliggöra utvecklingen som skett. L1 anser att samtalen främjar 
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utveckling och planerar därför sin undervisning så att hen kan ha samtal under de 
lektioner som inte kräver lärarledd undervisning. Då tar L1 ut elever ur klassrummet 
och pratar med dem om arbetsmoment och utveckling. Under utvecklingssamtalen 
tar L1 med sig både papperskopiorna med kommentarer och visar kommentarer på 
webstudieplatsen för att tydliggöra vad som åstadkommits av eleven. L1 tror mer på 
samtal än att fylla i åtskilliga dokumentfiler, hen menar att det är mötet som är det 
viktiga. Eftersom ämnet är förmågebaserat anser L2 att det förenklar samtalen. Som 
tidigare nämnt tydliggör ett förmågebaserat ämne varför man arbetar med vissa 
saker. För L2 sker all form av återkoppling genom formativa kommentarer och 
enbart genom att poängtera vad som är bra och vad som behöver utvecklas. Dock 
förklarar L2 att: 

(L2)  ”… det är ju en ständig kamp med eleverna som det här med ’Ja, men vad blir 
det för betyg?’, ’Nej, det är inget betyg, men du kan få feedback och du kommer 
få feedback nu som bottnar i målet att nå de här kunskapskraven, men det 
kommer att stanna i, i ett samtal eller en skriven feedback’…” 

L2 menar alltså att eleverna fortfarande inte vant sig vid att inte erhålla betyg utan 
frågar fortfarande om det. Medan L2 försöker förklara för de att det inte handlar om 
betyget utan om feedbacken. Som nämnt påtalar även L5 detta och påtalar att hen 
hela tiden behöver förklara och förtydliga för eleverna att man inte arbetar på detta 
sätt längre. L5 menar att det tar tid för förändringen att förankras i både lärarnas och 
elevernas tankesätt och förståelse. 

L1 förklarar att eleverna är mer uppmärksamma på kommentarerna nu än de varit 
tidigare. Förut var det enbart betyget som ansågs viktigt och eleverna reflekterade 
inte över varför de erhållit ett visst betyg. L5 påpekar också att eleverna är mer 
medvetna om sina styrkor och svagheter numera, vilket har lett till att de också är 
mer accepterande när de får feedback. Eleverna har alltså en bättre förståelse för sin 
egen förmåga eftersom de hela tiden får möjlighet att reflektera över den i de 
kontinuerliga samtalen. Även L3 anser att eleverna är mycket mer uppmärksamma 
på vad kommentarerna uttrycker nu när hen inte betygssätter deluppgifter. Vidare 
poängterar även L4 att hen ofta får frågan om vilket betyg arbetet radierar, men 
eftersom L4 sätter betyg på deluppgifter ser diskussionen annorlunda ut, hen 
uttrycker det såhär: 

(L4)  ”… då kan det vara så att de frågar ’vad skulle du sätta för betyg på den här 
uppgiften om du skulle sätta betyg på den idag?’ då säger jag såhär att ’jag 
sätter inte betyg förrän den är färdig.’…” 

Det L4 förklarar är att hen sätter betyg på varje deluppgift men försöker ändå tänka 
formativt, alltså blanda feedback och betyg under kursens gång. Dock uppger hen att 
det har fungerat bra. 

Lärarna blandar mellan samtal och skriven feedback, en del använder sig mer av det 
ena och en del mer av det andra. L2 anser att det är kombinationen av samtal och 
skriven feedback som är det huvudsakliga, som är det som syftar till 
kunskapsutvecklingen. L3 försöker ha personliga samtal med eleverna men det är 
inte alltid genomförbart eftersom det tar tid. L5 påpekar också tidskriteriet, hen anser 
att genomgripande feedback måste få ta tid. Dock förklarar L5 också att många 
missförstått skillnaden mellan feedback och återkoppling, hen menar att återkoppling 
kan ges flyktigt medan feedback är mer fördjupande. L4 försöker prata med eleverna 
kontinuerligt, såväl innan, under och efter lektionstillfällen. Både L2, L3 och L5 
inblandar olika typer av återkoppling genom att ge direkt feedback under 
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lektionstillfällen. L2 anser sig ha goda förutsättningar för att arbeta med direkt 
feedback under lektionstillfällena eftersom hen arbetar på en liten verksamhet för 
elever med neuropsykiatriska funktionshinder såsom autismspektrum. Detta leder till 
att L2’s klasser är mycket mindre och därför kan mer tid avsättas för varje elevs 
återkoppling. L5 föredrar att arbeta aktivt och nära eleverna under lektionerna för att 
kunna vara närvarande i händelsen, vilket åsyftar till utvecklingsprocessen. L5 
förklarar sitt arbetssätt såhär: 

(L5)  ”Jag har alltd tyckt om att jobba aktivt och såhär nära eleverna, i händelsen, vara 
med när de gör och upplever saker och då komma med återkoppling i stunden. 
Och sedan, efteråt, har jag, och det har jag nog börjat med mer och mer de 
senaste ja, 5-6 åren kanske, det här med reflektion och att man skriver ner och 
sen har vi en kommunikation liksom i nu på, i google till exempel går ju det 
jättebra. Och verkligen jobba fram mot kunskapsmålen…” 

L5 arbetar främst med att ge eleverna återkoppling i när hen märker att eleverna gör 
framsteg eller hämmas under lektionstillfällen. L5 har börjat dokumentera 
utvecklingen för att kunna föra diskussionen vidare med eleverna om deras styrkor 
och svagheter för att erhålla ett framåtsyftande förhållningssätt mot kunskapsmålen. 

L3 försöker ha ämnessamtal med eleverna två gånger per termin, men att det inte 
alltid hinns med. Fortsättningsvis beskriver L3 hur hen haft dåligt samvete över att 
inte hinna med muntliga återkopplingar med eleverna efter varje moment, och att det 
mestadels handlar om skriven feedback. Dock har hen börjat utforska nya digitala 
hjälpmedel för detta. Även L5 förklarar att det är svårt att avsätta tid till muntliga 
återkopplingar och att det främst utfallit i skriftlig feedback. L5 påpekar att detta 
troligen är en konsekvens av att hen inte är tillräckligt erfaren av att arbeta på detta 
sätt inom ämnet engelska. Alltså att det finns en barriär angående att få eleverna att 
känna sig tillräckligt trygga för att samtala på engelska, och att hen har svårigheter 
att hitta lösningar på hur hen ska få eleverna att växa under tiden L5 använder ett 
annat språk än sitt modersmål. Detta resulterar i en osäkerhet hos L5 angående 
feedback också eftersom hen föredrar att ge återkoppling under lektionstillfället. 

L3 förklarar att det finns både för- och nackdelar med muntlig feedback. En fördel är 
att eleven kan avbryta läraren och ställa frågor eller säga emot under muntlig 
feedback, men däremot kanske eleven inte hinner anteckna allt som uttrycks. 
Skriftlig feedback anses därför fruktsam eftersom det är dokumenterat och därför kan 
eleven återgå till dokumenten och påminnas om vad som uppnåtts tidigare och vad 
som behöver utvecklas. L4 arbetar aningen annorlunda. Hen anordnar ett 
ämnessamtal per kurs och då diskuterars den matris hen har fyllt i kring elevens 
utveckling och uppnådda kunskapskrav. L4 förklarar att denna matris finns 
närvarande under varje lektion och fylls i om hen observerar utvecklingsprocesser. 
Vilket påminner om hur L5 föredrar att arbeta med feedback. L4’s elever är 
medvetna om att matrisen finns tillgänglig och de har fullständiga rättigheter att se 
den om de önskar. L4 menar att eleverna måste vara medvetna om denna möjlighet. 
Fortsättningsvis väljer L4 att ge en viss typ av feedback beroende på typ av uppgift. 
Om eleverna har gjort skriftliga uppgifter ger L4 dem skriftlig feedback och om 
eleverna gjort muntliga uppgifter får de muntlig feedback. Detta uttrycker även L5, 
att skriftliga uppgifter får skriftlig feedback. L4 påpekar dock att eleverna har 
utvecklat ett intresse kring att erhålla feedback och att de söker den mer självständigt 
nu än de gjort tidigare. Hen förklarar det såhär: 

(L4)  ”Men nu har de också varit mycket bättre på att söka den feedbacken än vad de 
har varit tidigare. För tidigare har de liksom bara ’öööh’ [visar hur eleven himlar 
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med ögonen ointresserat] så de har liksom inte riktigt brytt sig. Men nu liksom 
när de vet att ’jamen jag får feedback på det här’ och liksom ’det här och det här 
gäller’, de söker den på ett helt annat sätt.” 

L4 tycker att eleverna har blivit mer intresserade av sin egen utveckling och sitt eget 
lärande. Alltså att eleverna inte varit engagerade på samma sätt tidigare, nu söker de 
feedback själva för att de är intresserade av sin egen utveckling. 

L1, L2 och L3 diskuterar mycket kring kamratbedömning och självbedömning, som 
de arbetar mycket med. L2 brukar låta eleverna ge varandra feedback först utan hens 
påverkan. Därefter får eleverna reflektera över sin egen feedback på individbasis, 
både den feedback de erhållit och den feedback de givit till sin klasskamrat. L2 
förklarar för eleverna att de ska påpeka det som anses bra med arbetet så att de kan 
förstå sina styrkor, men hen förklarar dessutom att eleverna ska identifiera 
utvecklingsområden hos varandra. L2 anser att det är mycket viktigt att vara 
framåtsyftande, men dessutom att öva eleverna att ge framåtsyftande feedback. L3 
brukar försöka utveckla elevernas medvetenhet kring sitt eget lärande genom att låta 
dem göra en SWOT-analys5 i början av läsåret. Då får eleverna analysera vad som är 
deras möjligheter gentemot hot mot deras utveckling. Därefter sätter eleverna upp 
mål kring vad de vill utveckla under året. När L3 sedan har ämnessamtal tar hen upp 
dessa och diskuterar dem med eleverna och ibland får de revidera dem och ibland 
påminns dem om mål de hade glömt bort. Tidvis låter också L3 eleverna bedöma 
sina egna arbeten, såväl som varandras, och detta brukar hen sammankoppla med 
kravet att eleverna ska bearbeta sina texter. Därmed får de utöva självbedömning och 
kamratbedömning innan de lämnar in en färdig uppsats. Då vet L3 att eleverna har 
bearbetat texten såväl som bedömt den och fått den bedömd av en klasskamrat. Detta 
utvecklar elevernas medvetenhet kring sitt eget lärande och sin egen utveckling. 

Både L2 och L3 brukar ge gruppfeedback också, alltså att de ibland väljer att 
framhäva generella utvecklingsområden för hela klassen. De ger alltså en typ av 
klassfeedback där de diskuterar dessa områden med eleverna. L3 påpekar att de 
flesta elever ofta har problem med liknande saker inom engelska. Alltså att ungefär 
samma grammatiska misstag begås av flera elever, till exempel. L5 arbetar däremot 
främst med att ge feedback genom diskussion med en elev i taget. 

5.3 Relationer i samspel med lärande 
L1 beskriver ett exempel där elever med läs- och skrivsvårigheter gynnas av den nya 
ämnesplanen. Hen förklarar att i och med att eleverna får arbeta med att bearbeta 
sina texter kan dessa elever få möjlighet att lämna in ett väl bearbetat arbete i 
slutändan och känna stolthet över att de har utfört detta själva. 

För L1 är det mycket viktigt att bygga upp ett förtroende med eleverna, detta för att 
de ska känna en trygghet och våga prata om sin utveckling med läraren. Alltså att 
vänja eleverna vid att prata om sina prestationer. Det anses tidskrävande men L1 tror 
att en god relation till sina elever förenklar arbetet. L1 menar att det är viktigt att inte 
enbart ”skrapa på ytan” (L1) utan att verkligen bygga en relation av dignitet trots att 
det tar tid. Hen förklarar också att relationsbyggandets progression påverkas av 
lärarens personlighet och hur mottagliga eleverna är för att bygga en relation med sin 

                                                
5 En SWOT-analys [Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats] är när man analyserar sina 
styrkor, svagheter, möjligheter och möjliga hot mot utveckling.  



34 

34 

lärare. L1 har som mål att eleverna ska trivas med att gå till engelsklektionen och att 
de känner att läraren tror på dem, hen uttrycker det såhär: 

(L1)  ”… försöker bygga upp ett bra och tryggt arbetsklimat va. Att man, så eleverna 
känner, blir vana vid den här modellen att man ska prata om resultat som de 
presterat… försöka vara så positiv som möjligt och bygga upp självförtroendet 
så de känner att det ’Jamen det är kul att komma till engelskan, och det ja, 
läraren tror på mig, och vi ska hjälpas åt här’. Och ’du ska få, du får hjälp här’ 
och så vidare, att man försöker vara öppen där då.” 

L1 vill få eleverna positiva till ämnet och om eleverna är svaga kan samtalet vara en 
räddning. De kanske har ont om motivation för att de misslyckats tidigare och 
därmed saknar självförtroende, men att de kan hämtas upp i samtalet och motiveras 
till utveckling genom att de känner en trygghet med läraren. L3 menar också att 
eleverna blir mer motiverade och benägna att arbeta mer ambitiöst om relationen 
med läraren är fruktbar. Även L2 anser att relationen med eleverna är oerhört viktig 
för kunskapsutvecklingen. Eftersom L2 arbetar med elever inom autismspektrum 
anser hen att kunskapsinhämtning är omöjligt om inte relationen med läraren är god. 
Detta kopplar L2 även till elever som har problem i privatlivet, där andra saker än 
skolan inte heller fungerar som de ska. Hen menar att om eleven inte känner 
förtroende för sin lärare så händer det ingenting. 

L3 anser att det är viktigt att eleverna känner att läraren ser dem, förstår dem och 
respekterar dem för att få en god arbetsmiljö. L2 tycker att lärare blir bättre inom sitt 
yrke och att elevernas kunskapsutveckling går framåt om man har hållbara relationer. 
Hen påpekar att det inte handlar om vänskapsrelationer utan att man avsätter tid att 
detektera elevernas behov och intressen. Vidare menar L2 att det är viktigt påvisa att 
man har ett öppet förhållningssätt så man blir fötrolig och eleverna märker att man 
tar dem på allvar. Dock påpekar L2 att detta är både elevens och lärarens ansvar, 
vilket interagerar med det L1 säger om att eleverna behöver vara mottagliga för att 
skapa en god relation med läraren. Även L5 diskuterar lärarens och elevens roll i 
relationsbyggandet, att det är ett givande och tagande från bådas sidor. Dessutom 
förklarar L5 att de gånger hen har svårt att motivera elever också är de gånger 
relationen inte har fungerat. L5 påpekar att i de fall elever inte vill göra sina 
arbetsuppgifter har relationen med läraren påverkat dem att inte försöka. Att läraren 
kanske inte påvisat en tro på elevens förmågor kan till exempel vara en orsak till att 
eleven tappar motivationen. Både L1 och L2 är medvetna om att det tar tid att bygga 
relationer men L2 förklarar vikten av att hinna med relationsbyggandet och koppla 
det till arbetet med kunskapsutveckling. Hen anser att det ena inte kan existera utan 
det andra. L2 beskriver också att lärare som inte uppfattar elevernas behov kanske 
aldrig får klarhet i varför utvecklingen stannat upp, därför är det viktigt att känna av 
hur eleverna egentligen mår. L2 påpekar också att om man har en god relation med 
eleverna blir information från dem, angående deras lärande, mer lättillgänglig. Hen 
beskriver det såhär: 

(L2)  ”… att hinna sitta ner och prata med eleverna under någorlunda lugna, bra 
förhållanden i vettiga lokaler, då lossnar det andra också för då kan man också 
få mycket mer information från eleverna om hur de lär sig. Har man en relation 
som byggs på respekt och förtroende, då är det också lättare för eleverna att 
berätta liksom ’Jamen det här, det här är svårt för mig.’ och då är det också 
lättare att göra de anpassningar som behövs utav stöd eller särskilt stöd, eller 
något liknande, för elever som har svårt för någon del inom språkämnet, till 
exempel svårt att skriva…” 
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L2 menar alltså att om relationen fungerar kan samtalen med eleverna bli mer 
givande och utifrån dem kan också läraren förstå hur hen ska anpassa undervisningen 
för just den eleven så hen kan utvecklas utifrån sin bästa förmåga, och fortsätter: 

(L2)  ”Att man kan prata om att man har läs- och skrivsvårigheter och att, ’men det 
funkar för mig om jag gör såhär.’ – ’Jamen då ska jag tänka på det till nästa 
gång så då kan jag trycka upp den här uppgiften i ett större format, jag kan se 
till att vi får igång dikteringsfunktionen på din dator, eller talsyntes’ eller vad 
det nu kan vara för någonting ’och så ska jag se om den här finns inläst’ eller 
vad det nu kan vara för någonting. Men det i sin tur kopplas ju direkt till 
kunskapsutvecklingen, att då har man ju i alla fall förutsättningar att lyckas 
med det.” 

Genom samtalet kan man skapa relationer som bygger på trygghet, och därmed kan 
eleverna förklara vad som utvecklar deras lärande. L3 tror att det är lättare att delge 
mindre bra resultat för elever som man har en god relation till, det slutar inte i 
konflikt trots att de får kritik. L5 tycker att det är viktigt att vara tydlig med att skilja 
mellan elevernas prestationer och eleverna som människor. L5 vill att eleverna ska 
förstå att även om läraren inte tycker att det de presterat är bra anser hen ändå att 
eleverna är bra människor. L5 menar att det ena inte ska spegla det andra. Vilket 
också har att göra med hur man mottager kritik och inte låter det påverka en som 
människa. L4 anser att om hen har en god relation till eleverna ökar chansen att de 
når bra resultat. Eleverna blir mer benägna att söka hjälp hos läraren om de har en 
god relation till varandra. Dessutom tror L4 att eleverna kan bli mer benägna att bry 
sig om sin egen insats om de känner att deras lärare bryr sig. Men L4 förklarar också 
problemet med att inte bli för vänskaplig: 

(L4)  ”Ja, så att samtidigt så får det ju inte gå så långt så att de känner liksom bara 
’Jamen hon är schysst liksom, hon sätter bra betyg i alla fall, även om jag inte 
gör någonting’ så långt får det ju inte gå!” 

L4 åsyftar till att elever måste förstå vem som är ledaren i klassrummet och inte 
tappa respekt för läraren på grund av att hen är för snäll och inte säger ifrån när det 
behövs. L5 talar om sin maktposition som lärare, att den faktiskt existerar men att det 
inte behöver vara negativt. Hen återkopplar till givande och tagande genom att 
förklara att även eleverna besitter en viss makt, en makt över sitt eget lärande och att 
L5 verkar som en handledare. L4 beskriver också att det inte går att ha en dålig 
relation med sina elever och samtidigt förvänta sig att de ska prestera sitt bästa, utan 
eleverna måste känna att de kan prata med sin lärare. Om det samspelet fungerar 
lägger eleverna ner mer kraft och energi på sin utveckling. Även L3 har liknande 
tankar kring detta och beskriver relationen såhär: 

(L3) ”Jag bara tänker att om man har en bra chef, om man gillar sin chef och känner 
att den här chefen litar på mig, förstår mig, är liksom flexibel, ja då vill man ju 
liksom göra ett bra jobb. Jag tror att det kanske är likadant för eleverna.” 

L3 anser att relationen mellan lärare och elev kan liknas vid relationen mellan en 
chef och en anställd, den behöver vara fruktbar för att alla ska trivas och vilja göra 
sitt bästa på jobbet. L3 menar att det fungerar på samma sätt med elevernas 
motivation till att arbeta på lektionerna. 
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6 Diskussion 
Studiens syfte var att undersöka om gymnasielärare inom ämnet engelska anser att 
deras arbetssätt förändrats efter införandet av Gy11, och hur de arbetar med 
kommunikation och feedback. Dessutom undersöktes lärarnas föreställningar om hur 
relationen de har med sina elever påverkar elevernas kunskapsutveckling. 

6.1 Förändring måste få ta tid 
Genom de fem kvalitativa intervjuer som utfördes framkom att lärarna inte förändrat 
sitt arbetssätt märkvärt men att de har börjat fokusera mer på bedömning, hur de 
bedömer och vad de bedömer. Genom att fokusera på att bedöma eleverna istället för 
att betygsätta dem kan lärare urskilja elevernas utvecklingsmöjligheter (Bloom m.fl, 
1971). Av lärarnas synpunkter kring förändringen av ämnesplanen har det mest 
nämnvärda varit att lärarna tilldelats mer administrativt arbete på grund av kraven på 
dokumentation. L1 påpekar dock att hen får igen den tiden när det sedan är dags att 
fastställa ett betyg. Om man istället bedömer summativt kan det uppstå svårigheter 
med att motivera slutbetyg (Hyltegren, 2014). L2 såg en problematik kring tidspress 
under kurserna, vilka inte samspelar med att arbeta formativt. Hen kom med 
förslaget att arbeta utifrån längre tidsperspektiv och utföra en del avstämningar under 
tiden men att ge eleverna tillräckligt med tid att utvecklas och även kunna misslyckas 
utan att känna stress över det. Det kan vara effektivt att ha summativa avstämningar 
två eller tre gånger under en termin, och avslutningsvis genom ett slutprov (Bloom 
m.fl., 1971). Endast ett slutprov visar inte elevens förmågor fullständigt (a.a.). 
Formativ bedömning som bedrivs under längre tidsperspektiv utvecklar eleverna och 
leder fram till en slutgiltig summativ avstämning (a.a.). Som L2 resonerade bör den 
summativa avstämningen ske i trean på gymnasiet och innan dess utföra formativ 
bedömning med ett par mindre summativa avstämningar. 

Alla lärarna framhäver att arbetet med bedömning förenklats i och med reformen, 
både för de själva men de menar också att eleverna blivit mer delaktiga i sitt eget 
lärande. Eleverna är mer medvetna om vad som förväntas av dem och vad de 
behöver göra för att utvecklas. Det är viktigt att eleverna kan värdera sin egen 
utveckling för att kunna föra den framåt (Sadler, 1989). Lärarna är överens om att 
den formativa bedömningen är det mest produktiva arbetssättet för elevers 
utveckling. De ansåg också att man tar tillvara på elevernas styrkor mer genom att 
inte betygssätta enskilda uppgifter eftersom eleverna hela tiden får återkoppling om 
vad som kan förbättras och begränsas inte till en bokstav. Både L1 och L2 påpekar 
att elever med inlärningssvårigheter gynnas av det nya systemet eftersom det finns 
större möjligheter att anpassa undervisningen och bedömningen utifrån enskilda 
elevers förmåga på ett annat sätt nu än tidigare. Detta kan vara en konsekvens av att 
Gy11 bygger på utveckling och att kraven kan anpassas efter enskilda elevers 
förmågor (Skolverket, 2011a). 

Lärarna i studien påtalade dock en del problematik angående förändringen. Främst 
handlade det om processen att gå från den gamla läroplanen till den nya. Dels tog det 
ett tag innan alla elever på gymnasiet använde sig av Gy11, vilket L2 påpekar var en 
illa förberedd tid och som förvirrade eleverna. Vidare ansåg de att 
förändringsprocessen tog längre tid än den hade behövt. Det var brist på stödmaterial 
för lärarna och många hade svårt att veta hur de skulle arbeta till en början eftersom 
de saknade ansenlig fortbildning på området. Flera av lärarna menar att lagstiftarna 
kunde gjort en större insats i implementeringen av Gy11. De flesta av dessa lärare 
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har fått studera formativ bedömning privat för att förstå vad det innebär men menar 
att det fortfarande finns kolleger som inte vet hur de ska gå tillväga. Detta har 
medfört att eleverna saknar viss förståelse för det nya systemets funktion och undrar 
ofta vad enskilda uppgifter genererar i för betyg, trots att de inte ska betygssättas 
under kursen. En anledning till att lärare saknat tydligare direktiv från lagstiftarna 
kan vara att man inte visste tillräckligt om hur formativ bedömning bör tillämpas i 
praktiken. Det finns inte tillräckligt med aktuell forskning inom området för att 
kunna säga om formativ bedömning är ett produktivt arbetssätt i praktiken (Bennett, 
2011). Det fanns även en risk att man tog in det summativa arbetssättet i det 
formativa, att man tillämpade den gamla kursplanen i den nya ämnesplanen, för att 
det var vad man var van vid. Havnes m.fl. (2012) resultat visar att vissa lärare i 
Norge gjorde det också. L5 menar att kolleger uttrycker att de ”gör som de alltid 
gjort”. Vilket L5 menar grundar sig att bristen på förtydliganden och förklaringar 
kring vad formativ bedömning är. Otydliga begrepp och värdeord menar Hyltegren 
(2014) påverka lärare att strunta i direktiv och hitta på egna arbetssätt, vilket kan 
vara förödande för eleverna. En av lärarna i min studie använder fortfarande 
influenser från Gy2000, L4 sätter betyg på enskilda uppgifter tillsammans med 
feedback. Detta fenomen kan bero på svårlästa begrepp och värdeord i Gy11 som 
leder till feltolkningar (Hyltegren, 2014). Med det sagt behöver inte L4’s arbetssätt 
vara problematiskt så länge eleverna får den feedback de har rätt till och att hen 
förklarar betydelsen av feedback snarare än betyg för dem. Men L4 arbetar således 
inte enligt Skolverkets direktiv och som såväl Havnes m.fl. (2012) och L3 påpekar 
finns en risk att eleverna inte läser kommentaren utan bara tittar på betyget. Det är 
fördelaktigt att försöka vänja av eleverna att fokusera kring bokstäverna på 
betygskalan. Dels kan det dämpa elevernas betygsstress, dels förenklar det de andra 
lärarnas vardag genom att eleverna kanske slutar fråga om betyg (SOU 2010:96). 
Anledningen till att eleverna frågar efter betyg är troligen för att de fortfarande får 
betyg på deluppgifter av vissa lärare. 

6.2 ”Det är samtalet som är det viktiga” 
Lärarna i studien arbetar på liknande sätt när de ger feedback till sina elever. De 
väljer oftast att ge skriftlig feedback. De anser att den skrifliga feedbacken kan hjälpa 
dem att spara tid och även fungera som dokumentation när de sedan ska betygssätta 
eleverna vid kursens slut. Lärare väljer vanligen att ge skriftlig feedback istället för 
muntlig (Boo, 2014; Havnes m.fl., 2012). L1 använder sin feedback under 
utvecklingssamtalen också för att förtydliga för elev och vårdnadshavare vad eleven 
åstadkommit och vad som kan utvecklas. En annan fördel lärarna såg med att ge 
skriftlig feedback var att eleverna kunde behålla den. L3 menade att eleverna inte 
hinner anteckna alla väsentliga delar av feedbacken under ett muntligt samtal. Men 
som Havnes m.fl. (2012) nämner finns en risk att elever inte läser feedbacken, utan 
bara kastar den direkt. Det är värt att påpeka att lärarna i Havnes m.fl. (2012) studie 
gav eleverna betyg i samband med feedback, på samma sätt som L4, vilket kan göra 
att intresset för feedbacken reducerades när eleverna såg betyget. L1 påpekar att 
samtalet är den viktigaste delen i elevers utveckling och hen försöker därför planera 
in samtal under lektionstillfällen. För att kunna erbjuda alla elever kontinuerliga 
besked om utvecklingsmöjligheter och framsteg måste läraren kunna planera 
undervisningen så att det är möjligt att granska elevernas kunskapsutveckling och ge 
eleverna feedback om detta (SOU 2010:96). L1 planerar därför in samtal under de 
lektioner som inte kräver lärarledd undervisning. L3 uttrycker att tidsbrist är ett 
problem för utförandet av muntliga samtal och att hen har fått acceptera att det inte 
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alltid hinns med. Det finns ett dilemma angående ökad arbetsbörda i anknytning till 
formativ bedömning, just eftersom det kräver mer resurser och tid av lärarna (Rolfe 
& McPherson, 1995). Lärarna i Boos (2014) studie kritiserar också arbetsbördan med 
anknytning till tidsbrist. Lärarna tvingas prioritera andra arbetsuppgifter ibland och 
detta ger dem dåligt samvete (Boo, 2014), som även L3 känt. 

Både L1, L2 och L3 arbetar mycket med sambedömning och kamratbedömning. De 
anser dessa vara goda hjälpmedel för eleverna att förstå sitt eget lärande. När 
eleverna får ge feedback till varandra kan de också enklare förstå lärarnas feedback. 
Det ökar deras förståelse för det formativa arbetet. L4 pratar mycket mer med sina 
elever nu än tidigare, hen ger ofta kontinuerlig feedback under lektionerna. Detta 
arbetssätt förespråkar även L5, som gärna vill arbeta nära eleverna och se hela 
utvecklingsprocessen genomgående under kursens gång. För att gynna utvecklingen 
behöver eleverna få feedback under arbetets gång (Sadler, 1989). L2 arbetar med 
mindre klasser och anser sig ha en fördel i det angående arbetet med att ge 
kontinuerlig feedback. Att L2 har få elever i klassen ger hen möjligheten att avsätta 
mer tid för varje elev och kan därför ge en mer djupgående feedback under såväl 
lektioner som efter arbetsmoment. Enligt Allal & Pelgrims Ducrey (2000) kan 
kontinuerlig feedback assistera läraren att se inlärningssvårigheter hos elever och 
därmed kunna urskilja hur dessa elever kan utvecklas. L2 och L3 brukar även ge 
gruppfeedback till eleverna stundtals. De ger då en generell feedback till hela klassen 
angående utvecklingsmöjligheter som angår majoriteten. Dessa olika lärare arbetar 
alltså mycket varierat med att ge feedback; både skriftligt, muntligt, digitalt, i 
pappersform, individuellt och i grupp. Det är viktigt att tillämpa rätt typ av stoff och 
rätt typ av bedömningstekniker för att utveckla eleverna mot målen individuellt 
(Bloom m.fl., 1971; Havnes m.fl, 2012). Lärare bör tänka på hur de formulerar sin 
feedback för att se till att eleverna anammar den (Havnes m.fl., 2012). Språkbruket 
kan vara en avgörande faktor för om eleverna tar till sig informationen eller inte 
(a.a.). L1 och L2 påpekar att muntliga samtal och diskussioner är mest betydelsefullt 
angående elevernas förståelse för sitt eget lärande. Elever behöver ha en viss 
självinsikt för att förstå sitt eget lärande (Sadler, 1989) och detta gör 
utvecklingssamtal nödvändiga (Hyltegren, 2014). L2 påpekar vikten av att diskutera 
värdeord och begrepp med eleverna för att försäkras om att de förstår vad kraven 
innebär och därmed vad som förväntas av dem. Lärare måste själva förstå kursernas 
mål för att kunna främja elevernas utveckling utifrån dem (Bloom m.fl., 1971). 
Därför är det viktigt att diskutera värdeord och begrepp så man tillsammans kan 
bilda en förståelse för vad som förväntas av varandra. L1 anser att muntliga samtal 
med eleverna individuellt är mest givande. I muntliga, individuella samtal kan L1 få 
reda på mer om hur eleverna tänker kring sin utveckling och eventuella problem som 
hämmar utvecklingen kan avslöjas. Även L2 förklarar detta i diskussionen om sin 
relation till eleverna, relationen måste vara god för att kommunikationen ska fungera. 

6.3 Goda relationer ger goda resultat 
Angående relationen med eleverna anser alla lärare att den är av mycket stor vikt. De 
menar att relationen måste vara god för att eleverna ska engageras i sin utveckling. 
Goda relationer är dessutom en förutsättning för att kunna individanpassa 
undervisningen (Boo, 2014). Lärarna anser att deras elever blir mer delaktiga och 
mer motiverade om de har en god relation med sin lärare, därför arbetar de med att få 
eleverna att känna trygghet i samtalen med läraren. Feedback gör att relationen 
mellan elev och lärare förbättras, det leder även till djupare engagemang i varje elevs 
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utveckling (Price m.fl., 2010). Eftersom Gy11 förespråkar dialog behöver lärare och 
elever kunna föra produktiva samtal med varandra där fokus ligger på elevens 
utveckling (Skolverket, 2011a). Goda relationer förbättrar feedbackprocessen 
eftersom som samtalen blir mer naturliga (Price m.fl., 2010). L2 påpekar att om 
läraren har en god relation till eleven blir dessa samtal fylligare eftersom eleven då 
vågar erkänna problem och reflektioner kring, till exempel misslyckanden eller 
svårigheter. Det kan vara svårt att ge feedback till svaga, passiva elever och elever 
som är svåra att nå, man vet inte hur de tillämpar återkopplingen överhuvudtaget 
(Havnes m.fl., 2012). L2 anser att kunskapsutveckling inte är möjlig om lärare-elev-
relationen inte är god. L2 menar att det är extra viktigt att bygga relationer i sin 
verksamhet med elever inom autismspektrum. L2 påtalar även att elever som har 
problem i privatlivet enbart kan utvecklas om de känner förtroende för sin lärare. 
Lärare måste eleverna få eleverna att känna tillhörighet och samhörighet för att våga 
diskutera sin utveckling (Boo, 2014). Ungdomar har ett stort behov att att känna 
tillhörighet och samhörighet (Hundeide, 2005) och därför ökar betydelsen av att 
bygga en trygg arbetsmiljö i klassrummet. 

Lärarna är ense om relationers betydelse och förklarar också att goda relationer 
skapar en god arbetsmiljö, vilket är en motiverande faktor för eleverna. Naturliga 
samtal och vardaglig interaktion är av stor betydelse för lärande (Säljö, 2014). L3 
jämför lärare-elev-relationen med relationen mellan en chef och en anställd. Om 
chefen är lyhörd och förstående kommer den anställde vilja göra ett bättre arbete. 
Alltså anser L3 att eleverna kommer att prestera bättre om de har en god relation till 
sin lärare. Lärare behöver utveckla relationen till sina elever för att skapa en god 
klassrumsmiljö eftersom den sociala miljön i klassrummet är betydande för 
utvecklingsprocessen (Boo, 2014). L2 och L4 påpekar dock att det är viktigt att ha en 
behärskad relation till eleverna och att det inte blir för vänskapligt. De anser att en 
för vänskaplig relation påverkar lärarens auktoritet och eleverna kan förlora respekt 
för läraren på grund av det. L5 nämner att lärare måste tydliggöra att bedömningen 
av elevernas prestationer inte färgas av vem de är som människa. Detta för att ge 
eleven trygghet och inte känna att läraren inte tycker om hen eller tycker om andra 
elever mer. Men också eftersom läraren inte ska influeras av elevers personlighet i 
bedömningen, det är prestationerna som ska vara i fokus (Amhag m.fl., 2013). 

6.4 Pedagogiska implikationer 
Eftersom studien enbart omfattade resultat från fem intervjuer kan inte resultatet 
påstås gälla för engelsklärare i allmänhet. Det är alltså inte generaliserbara resultat på 
grund av antalet intervjuobjekt. Dessutom talar lärarna utifrån egna erfarenheter, 
vilket inte heller kan anses applicerbart på någon majoritet. Däremot har det visats att 
dessa lärare har ungefär samma uppfattningar kring Gy11, formativ bedömning och 
relationer. Vilket tyder på att reformen mottagits på liknande sätt på olika skolor, av 
olika lärare. Trots det mindre antalet intervjuer har resultatet blivit fylligt och påvisat 
intressanta reflektioner från dessa lärare. Lärarnas reflektioner anknyter till tidigare 
forskning och därför skulle resultatet kunna vara en god källa till en vidare 
forskningsansats. Studien är aktuell och kan därmed agera som hjälpmedel i 
reflektioner kring reformen och en möjlig forskningsansats skulle kunna vara att 
studera ett elevperspektiv på förändringen i samband med Gy11, liknande Havnes 
m.fl. (2012) norska studie. Det kunde vara intressant att ta reda på hur eleverna 
upplevde implementeringen och kanske fokusera på elever som fått arbeta inom både 
Gy2000 och Gy11. Detta skulle kunna leda till relevant information angående hur 
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implementeringen påverkat deras utveckling, men också hur lärarna tillämpat det nya 
arbetssättet utifrån elevernas perspektiv. En studie som undersöker hur utvecklande 
feedbackprocessen är enligt eleverna skulle också kunna ge lukrativa resultat. 

Avslutningsvis har denna studie påvisat att förändringar tar tid och att tillämpa nya 
arbetssätt kan vara en utmaning. Dock visar tidigare forskning såväl som resultat att 
formativ bedömning är ett bra redskap för att utveckla elevers kunskapsutveckling. 
Det har gett lärarna mening med undervisningen i ett nytt förfarande, vilket ger yrket 
ett mervärde. Att satsa på elevernas utvecklingsprocesser verkar vara nyckeln till 
framgång.  
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A – Intervjufrågor 
 
1. Hur länge har du undervisat i engelska? 
2. Har du känt att ditt arbetssätt/undervisning/bedömning förändrats efter 
införandet av Gy11? 
3. Hur har införandet av att arbeta formativt påverkat din undervisning och 
din bedömning efter Gy 11? 
4.  Har du känt att du behövt anpassa ditt arbetssätt till den nya 
ämnesplanen? 
5. Hur brukar du jobba kontinuerligt för att främja elevernas 
kunskapsutveckling? (ex: under lektioner, efter arbetsmoment, slutbetyg) 
6. Det här med att kommunicera med eleverna angående deras resultat och 
utveckling, hur brukar du göra det? 
7. Vad anser du är bra/dåligt med formativ bedömning? 
8. Anser du att du fått tillräckligt med fortbildning om formativ bedömning 
för att kunna använda det i praktiken? 
 9. Om ja, vad för typ av fortbildning? 
  10. Vad var bra/dåligt? 
 11. Om nej, vad hade du velat att skolan skulle erbjudit? 
12. Hur tänker du kring relationen med eleverna i samband med deras 
kunskapsutveckling? 
13. Tror du att relationen du har med dina elever påverkar deras lärande? 
Varför/ Varför inte? 
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Bilaga B – Intervjudokumentation 
 

Intervjudokumentation 
 
Intervju deltagare (nr):  __________________ 

Datum för intervjun:     __________________ 

Intervjun börjar:            __________________ 

Intervjun slutar:            __________________ 

Intervjuns varaktighet: ______________min 

Kort introduktion om undersökningen: Undersökningen behandlar 
vikten av kommunikation och feedback i det formativa arbetet mot elevers 
kunskapsutveckling i samband med förändringen av läroplanen och 
relationer. 
Huvudfråga: Svar: 
1. Hur länge har du undervisat i 
engelska? 
 

 

Huvudfråga: Svar: 
2. Har du känt att ditt 
arbetssätt/undervisning/bedömning 
förändrats efter införandet av Gy11? 

 

Följdfrågor: Svar: 
3. Hur har införandet av att arbeta 
formativt påverkat din undervisning 
och din bedömning efter Gy 11? 

 

4.  Har du känt att du behövt anpassa 
ditt arbetssätt till den nya 
ämnesplanen? 

 

Huvudfråga: Svar: 
5. Hur brukar du jobba kontinuerligt 
för att främja elevernas 
kunskapsutveckling? (ex: under 
lektioner, efter arbetsmoment, 
slutbetyg) 

 

Följdfrågor: Svar: 
6. Det här med att kommunicera 
med eleverna angående deras 
resultat och utveckling, hur brukar 
du göra det? 

 

Starttid: 
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Sluttid: 

7. Vad anser du är bra/dåligt med 
formativ bedömning? 
 

 

Huvudfråga: Svar: 
8. Anser du att du fått tillräckligt 
med fortbildning om formativ 
bedömning för att kunna använda 
det i praktiken? 

 

Följdfrågor: Svar: 
9. Om ja, vad för typ av 
fortbildning?  
 

 

10. Vad var bra/dåligt? 
 

 

11. Om nej, vad hade du velat att 
skolan skulle erbjudit? 
 

 

Huvudfråga: Svar: 
12. Hur tänker du kring relationen 
med eleverna i samband med deras 
kunskapsutveckling? 
 

 

Följdfrågor: Svar: 
13. Tror du att relationen du har med 
dina elever påverkar deras lärande? 
Varför/ Varför inte? 
 

 

Övriga frågor: Svar: 
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Bilaga C – Intervjuplan 

 
INTERVJUPLAN 

 

A. Hur länge har du undervisat i engelska? 

B. Har du känt att ditt 
arbetssätt/undervisning/bedömning 
förändrats efter införandet av Gy 11? 

C. Hur brukar du jobba kontinuerligt för att 
främja elevernas kunskapsutveckling? (ex: 
under lektioner, efter arbetsmoment, 
slutbetyg) 

D. Anser du att du fått tillräckligt med 
fortbildning om formativ bedömning för att 
kunna använda det i praktiken? 

E. Hur tänker du kring relationen med 
eleverna i samband med deras 
kunskapsutveckling? 

 


