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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att utifrån den rådande samhällsdebatten undersöka hur 

kunskapskravsrelaterad stress kommer till uttryck i intervjuer med fyra lärare och fyra elever i 

gymnasieskolan. Frågeställningarna som studien ämnar besvara berör utformningen av 

kunskapskraven i Gy11, dessa kunskapskravs eventuella koppling till stress, förmedlingen av 

kunskapskraven och lärares arbete med att motverka stress relaterad till kunskapskraven. De åtta 

intervjupersonerna kommer från tre olika kommuner och representerar fyra olika skolor. 

Materialet analyseras genom kvalitativ innehållsanalys inspirerad av den fenomenografiska 

traditionen. Inom på förhand bestämda teman plockas datagenererade underteman och 

beskrivningskategorier ut. I respektive undertema jämförs sedan lärares och elevers utsagor. 

Resultatet visar en variation mellan lärares och elevers upplevelser av stress relaterad till 

kunskapskraven. Eleverna kan känna stress då de upplever att de konstant måste prestera på topp 

för att inte riskera att sänka sitt slutbetyg. En majoritet av lärarna uttrycker också att det är logiskt 

att eleverna känner stress i relation till kunskapskravens utformning, men de menar samtidigt att 

en misslyckad uppgift inte ska kunna vara avgörande för en elevs slutbetyg. En viktig del av deras 

arbete med att motverka kunskapskravsrelaterad stress blir därför att informera eleverna om att 

de har flera chanser att visa att de uppnår ett visst kunskapskrav. En majoritet av respondenterna 

upplever även kunskapskraven som otydliga. Förmedling av kunskapskraven upplevs därmed 

som en utmaning. Lärare och elever menar att kunskapskraven tydliggörs om de förmedlas med 

stöd av elevexempel. 

Slutsatsen är att respondenternas vardag präglas av debatten kring kunskapskravens 

utformning. Lärares och elevers egna berättelser blir därför en viktig del av denna debatt. 

 

Nyckelord: Gymnasieskola, Läroplan, Intervju, Upplevelser, Kunskapskrav, Stress. 
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1 Inledning 

Under våra fem år på lärarutbildningen har vi ofta blivit ombedda att reflektera över de 

svårigheter och utmaningar vi kommer att möta som verksamma lärare. När klassdiskussioner på 

detta tema har uppstått är vår uppfattning att många uttrycker att de känner en osäkerhet då det 

kommer till betyg och bedömning. Vidare upplever vi att en liknande osäkerhet finns hos redan 

verksamma lärare. Att tolka kunskapskrav, liksom att förmedla dessa till eleverna, är en stor 

utmaning för en majoritet av de lärare vi har mött under våra praktikperioder. Med anledning av 

detta har vi valt att skriva vårt examensarbete om lärares och elevers uppfattningar om 

kunskapskraven i Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Gy11). 

Sedan införandet av Gy11 har utformningen av dessa kunskapskrav debatterats flitigt. 

Aspekter som orättvisa, press på att ständigt prestera och för lite tid till att hinna testa alla 

kunskapskrav har ofta stått i fokus. Vår studie har sin utgångspunkt i denna debatt och behandlar 

därför kunskapskravens utformning i relation till skapandet av betygsrelaterad stress bland elever. 

Studien är ett samarbete mellan Björn Fredberger och Elin Källquist. Elin ansvarar för de 

teman som benämns Utformningen av Gy11:s kunskapskrav och Kunskapskravens eventuella koppling till 

stress. I analysavsnittet är dessa teman avsnitt 7.1 respektive avsnitt 7.2. Björn ansvarar i sin tur för 

de teman som benämns Förmedling av kunskapskrav och Lärares arbete med att motverka stress relaterad 

till kunskapskraven. Dessa teman är 7.3 och 7.4 i analysavsnittet. Vidare delas också 

diskussionsavsnittet upp utifrån ansvarsområde; Elin ansvarar för avsnitt 8.1, samt 

metoddiskussionen i 8.4, och Björn ansvarar för avsnitt 8.2 och 8.3. Resterande delar av studien 

skrivs gemensamt.  

Titeln på uppsatsen är ett citat från en av de åtta intervjuer som ligger till grund för studien. 
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2 Bakgrund 

Frågor kring undervisningsinnehåll och bedömning av elevresultat är ständigt aktuella. Ändringar 

i skolans styrdokument är vanliga och ger ofta upphov till samhällsdebatt. Sedan de nuvarande 

läroplanerna infördes år 2011 har debatten kommit att kretsa kring problematik med de många 

kunskapskrav som elever måste uppfylla för att uppnå de olika betygen. I media har det faktum 

att en elev måste klara av alla kunskapskrav för ett visst betyg för att uppnå betyget i fråga ofta 

behandlats. Att en elev som har uppfyllt alla kunskapskrav utom ett för, exempelvis, betyget A 

inte kan få ett A kan upplevas som orättvist (Hansell, 2014). En logisk koppling till detta är i sin 

tur att betygsrelaterad stress ökar då elever känner att de måste prestera på topp i alla delmoment. 

För lärarnas del innebär detta att de måste försöka planera in tillräckligt med tillfällen för att testa 

de olika kunskapskraven; om eleverna har chans att visa sina kunskaper vid flera tillfällen har de 

också chansen att förbättra sig och höja sina betyg. Att hinna med ett ämnes centrala innehåll, 

samt flertalet tillfällen för testande av respektive kunskapskrav, är dock inte någon enkel uppgift. 

Lärare och elever skulle därför kunna känna stress i relation till de många kunskapskraven.  

Att bedömas i sig är för många kopplat till stress; i statens offentliga utredning Ungdomar, stress 

och psykisk ohälsa: Analyser och förslag till åtgärder framstår skolan och dess betygssystem som en av 

de främsta stresskapande faktorerna för ungdomar (SOU 2006:77, 16). De ovan beskrivna 

ändringarna som Gy11 förde med sig blir i ljuset av detta mycket intressanta att diskutera. Då de 

första gymnasieeleverna som har tilldelats betyg efter den nya skalan gick ut rapporterade Sveriges 

Elevråd om det missnöje som många av eleverna uttryckte (Hansell, 2014). Eleverna beskrev en 

bristande motivation med anledning av att de upplevde att de inte kunde misslyckas på ett enda 

moment utan att riskera sina betyg. De ansåg också att lärarna inte hade varit tillräckligt insatta i 

de nya kunskapskraven för att kunna sätta rättvisa betyg. 

För att debatten om problematiken med dessa kunskapskrav ska fördjupas och bli mer 

nyanserad behövs lärares och elevers egna berättelser. Med anledning av detta är det intressant att 

undersöka såväl elevers som lärares subjektiva uppfattningar om kunskapskravens eventuella 

relation till stress, samt hur lärare arbetar för att motverka sådan stress.  

2.1 Gymnasieskolans läroplaner  

Med införandet av Lpf94 gick den svenska skolan från ett relativt betygssystem till ett mål- och 

kunskapsrelaterat betygssystem (Skolverket, 2004:2). Betygsstegen som infördes i gymnasieskolan 

var Icke godkänd, Godkänd, Väl godkänd och Mycket väl godkänd. Betyget Icke godkänd 

användes då en elev inte hade nått upp till kriterierna för Godkänd. Istället för att få betyg i 

relation till de andra eleverna i klassen fick nu eleverna betyg i relation till läroplanen. Under åren 

som följde införandet av den nya läroplanen arbetade Skolverket med olika insatser som skulle 
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bidra till likvärdig bedömning (Skolverket, 2004:1). Kvalitetsgranskning visade dock stora 

skillnader mellan skolor gällande just bedömning. Vidare visade det sig att allt fler lärare var 

obehöriga och att samtal om betyg och bedömning inte förekom i någon större utsträckning. 

Insatser för bidragande till likvärdig bedömning blev därför fortsatt viktiga under 2000-talet. 

I regeringens proposition 2008/09:66 föreslogs en ny betygsskala med de sex betygsstegen A, 

B, C, D, E och F (Utbildningsdepartementet, 2008:5 ff.). Förslaget innebar att betygsskalan skulle 

gå från att innehålla tre godkända betyg till att innehålla fem godkända betyg. Utöver de fem 

godkända betygen och det icke godkända betyget F föreslogs också en streckmarkering som 

skulle användas i de fall då en elev har så mycket frånvaro att det inte går att göra en bedömning 

utifrån det material som finns. Orsakerna till regeringens förslag var flera. Tanken var att 

ändringen skulle leda till såväl ett synliggörande av elevernas kunskapsprogression som en 

förenkling av lärarnas arbete med att ge precisa och rättvisa betyg. Dessutom skulle det minskade 

avståndet mellan de olika betygsstegen motivera eleverna till att försöka nå ett högre betyg. I 

propositionen föreslogs det också att det skulle utarbetas nationella kunskapskrav för betygen A, 

C och E (Utbildningsdepartementet, 2008:13). Vidare uttrycktes det att en elev ska ha klarat av 

alla kunskapskrav för dessa betyg för att tilldelas betyget ifråga. Undantag skulle enbart kunna 

göras om det var i enlighet med den skolformsförordning som berördes. För betygen B och D 

skulle det inte finnas några specifika kunskapskrav; dessa betyg skulle tilldelas vid uppfyllande av 

alla kunskapskrav för ett betygssteg och övervägande del av kunskapskraven för nästa betygssteg.  

År 2011 infördes den nya läroplanen Gy11 i enlighet med regeringens förslag. Likvärdighet 

skulle uppnås genom utformandet av nationella mål (Gy11, 2011:6). Ämnesplaner med 

kunskapskrav för betygen A, C och E infördes därför och lärarna fick i uppgift att tilldela 

eleverna dessa betyg om alla kunskapskrav var uppfyllda. När beslutet om införandet togs 

bestämdes det också att centrala innehåll skulle utformas för alla ämnen (SOU 2010:99, 72 f.).  

Vart tredje år genomför Skolverket undersökningen Attityder till skolan (Skolverket, 2012:3). 

Den senaste undersökningen är från 2012. Denna undersökning säger därmed något om attityder 

till skolan efter införandet av Gy11. Sedan undersökningen 2009 har andelen lärare, liksom elever 

i årskurs 7-9 och gymnasieskolan, som är positiva till betyg minskat (Skolverket, 2012:17). Vidare 

anser färre elever att de får tydliga besked om vad som krävs i de olika ämnena; gymnasieeleverna 

är de som i lägst grad anser detta (Skolverket, 2012:11). Även andelen lärare som anser att de kan 

förmedla vad som krävs för de olika betygen, liksom tilldela eleverna rättvisa betyg, har minskat.   

I undersökningen berörs även betyg i relation till stress. Resultaten visar att 20 % av de 

nämnda eleverna känner sig stressade över betyg minst en gång i veckan och att 14 % känner sig 

stressade över betyg varje dag (Skolverket 2012:71 f.). Flickorna känner mest stress, men andelen 

pojkar som känner stress har ökat. Dessutom upplever även lärare mer stress än vid tidigare 

undersökningar. Vid genomförandet av den refererade undersökningen var Gy11 relativt ny. Det 

är nu 2015 och Skolverket ska snart genomföra en ny attitydundersökning. Denna undersökning 

kommer att vara intressant i relation till såväl Attityder till skolan 2012 som vår studie. 
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3 Litteraturöversikt 

I avsnitt 3 ges såväl en tematiskt organiserad forskningsöversikt för området betyg och 

bedömning som teoretiska utgångspunkter för studien. I 3.1 presenteras forskning kring lärares 

upplevelser av betyg och bedömning och i 3.1.1 konkretiseras denna i ett fördjupat avsnitt kring 

likvärdig bedömning i gymnasieskolan. I 3.2 ges vidare en översikt för forskning om stress, 

motivation och prestation. De teoretiska utgångspunkter som studien bygger på presenteras i 3.3. 

3.1 Lärares upplevelser av betyg och bedömning  

Ett forskningsområde som denna studie kan sägas tillhöra är lärares upplevelser av betyg och 

bedömning. Forskningen på detta område berör till stor del lärares svårigheter med att kombinera 

teori och praktik. Effekten av detta blir att forskningen många gånger är knuten till likvärdig 

bedömning. I detta avsnitt presenteras därför forskning som behandlar övergripande teman kring 

såväl upplevelser av betyg och bedömning som likvärdighet. I 3.1.1 presenteras sedan två 

exempel på forskning som behandlar konkreta aspekter av likvärdig bedömning i gymnasieskolan. 

Viktigt att notera är att mycket av forskningen genomfördes under arbetet med Lpf94.  

En artikel som tydligt berör såväl lärares upplevelser av betyg och bedömning som likvärdig 

bedömning är Fredrik Alms och Gunnel Colneruds Teachers’ Experiences of Unfair Grading (2015). 

Undersökningen behandlar de upplevelser av orättvisa som elever kan ha i samband med 

betygsättning och syftet är att identifiera och beskriva vad i lärares betygsättning som bidrar till 

att elever upplever den som rättvis eller orättvis. Alm och Colnerud (2015:133 ff.) utgår från 

tidigare forskning som visar på den svenska skolans problem med likvärdig bedömning. 

Problemen kopplas bland annat till att olika lärare värderar elevers kunskaper på olika sätt och till 

att lärarens förväntningar på eleven kan påverka betygsättningen. Materialet innefattar 411 aktiva 

lärare från olika stadier i den svenska skolan (Alm & Colnerud, 2015:137). Dessa lärare väljer ut 

händelser från sin egen skolgång där de anser sig ha blivit offer för orättvis bedömning och 

beskriver dessa i skrift. Lärarnas upplevelser analyseras sedan kvalitativt genom att olika teman 

identifieras. Resultaten visar att betygsättning upplevs som orättvis när läraren misslyckas med att 

följa läroplanens riktlinjer, ger oklar eller otillförlitlig information eller påverkas av faktorer som 

egentligen är irrelevanta för betygsättningen (Alm & Colnerud, 2015:138). En slutsats är att 

meningsskiljaktigheter mellan lärare och elever, liksom samhällets press på lärarna, gör likvärdig 

och rättvis bedömning svårgenomförd (Alm & Colnerud, 2015:148). 

Ann-Sofi Wedin undersöker i avhandlingen Lärares arbete och kunskapsbildning. Utmaningar och 

inviter i den vardagliga praktiken (2007) hur lärare utvecklar kunskaper i sitt dagliga arbete. 

Betygsättning är en stor del av detta arbete och tilldelas därför mycket utrymme i studien. Wedin 

(2007:27 f.) baserar denna del av sin undersökning på tidigare forskning som visar att 
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betygsättning omges av många svårigheter. Studien genomförs genom deltagande observation, 

intervjuer och samtal med lärare (Wedin, 2007:72). Resultatet visar att mycket av lärarnas tid läggs 

på att se till att alla elever får godkända betyg (Wedin, 2007:116). Lärarna ser till exempel till att 

elever som inte blir godkända på de nationella proven får göra extrauppgifter innan slutbetygen 

sätts (Wedin, 2007:123). Det ständiga arbetet med att försöka hitta strategier för att hjälpa 

eleverna att nå ett godkänt betyg, liksom arbetet med att planera in extratillfällen för examination, 

tar upp mycket av lärarnas tid (Wedin, 2007:219). Undersökningen visar med andra ord att det 

redan vid arbetet med 1994-års läroplaner uppstod ett stort fokus på betygsättning och 

administration. När lärarna i studien försöker inkorporera formella betygskriterier och kursmål 

med det som de ser som det egentliga läraruppdraget uppstår en vardag som präglas av hög 

arbetsbelastning.  

Ytterligare ett exempel på forskning där problematiken med förening av betygsrelaterad 

reglering och praktik står i fokus är Larissa Mickwitz licentiatuppsats Rätt betyg för vem? Betygsättning 

som institutionaliserad praktik (2011). En utgångspunkt för Mickwitz studie är debatten kring att 

lärare inte sätter betyg i enlighet med betygssystemet (Mickwitz, 2011:1). Hon genomför nio 

intervjuer med högstadielärare i svenska samt svenska som andraspråk och använder sig av 

lärarnas svar för att problematisera den nämnda relationen mellan reglering och praktik 

(Mickwitz, 2011:51 ff.). Studiens resultat är att det lärarna vill göra inte överensstämmer med det 

lärarna faktiskt gör (Mickwitz, 2011:89 ff.). Lärarna upplever en stor press då såväl skolledning 

som föräldrar och elever uttrycker att de vill att lärarna sätter höga betyg. Vidare upplever de att 

de inte får stöd när det kommer till att hantera denna press (Mickwitz, 2011:107). Detta gör 

arbetet med att sätta rättvisande betyg svårt. Mickwitz konstaterar också att lärarna uttrycker att 

betygsättningen tar mycket tid och påverkar andra delar av deras pedagogiska arbete (Mickwitz, 

2011:89). 

Bengt Selgheds avhandling Ännu icke godkänt. Lärares sätt att erfara betygssystemet och dess 

tillämpning i yrkesutövningen (2004) ger ännu ett perspektiv på lärares upplevelser av betyg och 

bedömning. Syftet med Selgheds undersökning är att beskriva hur lärare uppfattar det mål- och 

kunskapsrelaterade betygssystemet, samt hur dessa uppfattningar påverkar lärarna i deras arbete 

med betygsättning (Selghed, 2004:25 f.). Materialet för undersökningen är intervjuer med 30 

lärare för grundskolans senare år (Selghed, 2004:106). Resultatet visar att lärarna uppfattar det 

mål- och kunskapsrelaterade betygsystemet på olika sätt (Selghed, 2004:123). En del av dessa 

uppfattningar stämmer inte överens med det som Selghed ser som intentionerna med införandet 

av betygsystemet (Selghed, 2004:189 ff.). Vidare anser en stor del av de deltagande lärarna att 

betygsystemet inte ger dem det stöd de skulle behöva för att praktisera sitt arbete. I likhet med 

såväl Mickwitz som Alm och Colneruds studie visar också Selgheds undersökning att lärarna kan 

påverkas av externa faktorer när de sätter betyg (Selghed, 2004:197). Vissa av lärarna känner av en 

press från föräldrar, skolledning och politiker. Det är också viktigt för dem att inte framstå som 

dåliga lärare och därför arbetar de hårt med att se till att alla elever blir godkända. 
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3.1.1 Likvärdig bedömning i gymnasieskolan 

Alla de ovan presenterade studierna berör som redan har nämnts området likvärdig bedömning. I 

detta avsnitt har två avhandlingar valts ut för att konkretisera ämnet och placera det i 

gymnasieskolan. Den huvudsakliga avhandling som refereras är Helena Korps Lika chanser på 

gymnasiet? En studie om betyg, nationella prov och social reproduktion (2006). Som stöd används Lotta 

Bergmans avhandling Gymnasieskolans svenskämnen. En studie av svenskundervisningen i fyra 

gymnasieklasser (2007). De två avhandlingarna behandlar bland annat hur bedömning skiljer sig åt 

mellan skolor och program.  

Korps (2006:207 f.) studie visar att betygsunderlagets omfattning och art skiljer sig åt mellan 

program och skolor. Grupper som anses vara högpresterande har ett mer omfattande underlag 

för betyg, i vilket eleverna visar mer komplexa kompetenser. Detta motiveras av lärare med att 

elever på yrkesprogram är nöjda med att inte bli underkända på en kurs medan elever på 

naturvetenskapliga program kräver ett VG eller högre. Denna inställning till eleverna som grupp 

påverkar således lärarens lektionsupplägg. Krav på analys och teoretiska begrepp visar sig i 

studien ofta vara frånvarande för elever på yrkesprogram. Vidare påverkar detta förhållningssätt 

även hur eleverna examineras. Lärare som undervisar högpresterande elever måste vara 

förberedda på att försvara och förklara hur de har resonerat när de har satt betyg; detta i och med 

elevers och föräldrars höga förväntningar. Skriftliga underlag för betygen blir viktiga då de tillåter 

läraren att konkret visa hur eleven har uppnått, eller inte uppnått, ett visst betyg (Korp, 2006:208 

f.). Flera av lärarna i studien visar en medvetenhet kring detta genom att uttrycka att det finns en 

risk för att bli hemmablind om de endast arbetar med ett program eller med en viss typ av 

elevgrupp, vilket innebär att lärarens krav anpassas till den särskilda gruppens kunskapsnivå 

(Korp, 2006:230). 

Elever ges följaktligen skilda villkor för att nå kursens mål beroende på vilken skola och vilket 

program de går på. Många av de intervjuade eleverna uttrycker också att det är svårare att uppnå 

ett högt betyg i en klass med högpresterande elever (Korp, 2006:232). Bergman (2007:332) lägger 

till att läraren står inför en didaktisk utmaning när denne undervisar olika elevgrupper eftersom 

att undervisningen måste baseras på kunskapssammanhang som är relevanta för elevernas studier. 

Detta kan ställas i kontrast till att utgå från samma innehåll, men undervisa på en förenklad eller 

avancerad nivå beroende på grupp, vilket Bergman menar är fallet i studien. 

3.2 Stress, motivation och prestation  

Det finns även stora skillnader mellan elever som går på olika program när det kommer till stress. 

Många ungdomar tror att elever på teoretiska program är mer stressade än de som går på 

yrkesförberedande program (SOU 2006:77, 124). Detta är också fallet. Elever på samhälls- och 

naturprogram känner hård konkurrens och ett stort krav på att studera flitigt, medan elever på 
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yrkesförberedande program knappt känner någon stress i koppling till skolan. Detta kan delvis 

vara på grund av den undervisningsanpassning efter elevgrupp som behandlas i 3.1.1.  

År 2005 beslutade regeringen att en undersökning kring ungdomars stress skulle genomföras 

(SOU 2006:77, 3). Majoriteten av respondenterna i studien anser att skolan är det som upplevs 

som mest stressigt i deras liv (SOU 2006:77, 122 f., 138 f.). Förklaringar till detta är att skolan tar 

upp all elevens tid och att lärare förväntar sig att lov och annan ledig tid ska gå åt till att studera 

inför kommande prov. En del av eleverna uttrycker att innehållet, utöver mängden arbete, har 

långsiktig negativ påverkan på dem. Att inte förstå ett specifikt element av materialet leder till att 

eleven halkar efter, vilket leder till att det är väldigt svårt att komma ikapp. Detta kan bli 

överväldigande för några elever, vilka då slutar försöka och istället börjar att skolka (SOU 

2006:77, 133 f.). Några elever kritiserar också lärarnas förmåga att samordna proven i olika 

ämnen, vilken gör att många prov samlas före eller efter loven. Detta leder i sin tur till att 

eleverna upplever att skolan tar all deras tid. Att behöva studera till flera prov som skrivs inom ett 

kort tidsspann leder till att några elever upplever att de studerar enbart för att bli godkända på 

provet, istället för att lära för livet. 

Trots att en majoritet av eleverna upplever att tidsbristen är det som framkallar mest stress är 

det många elever som anser att de själva skapar tidsnöden (SOU 2006:77, 137 f., 121 ff.). 

Dessutom upplever eleverna att samhällets förväntningar stressar dem. Dock finns en upplevelse 

av att detta kan åtgärdas genom att individen själv planerar sina studier. För att motverka stress 

föreslår flera av studiens respondenter att skolor bör lära ut studieteknik. En annan skolrelaterad 

stressfaktor är kunskapskravens otydlighet, vilken kopplas till att eleverna upplever att de ges 

olika möjligheter till att få höga betyg beroende på vilket program de går på. Många ungdomar 

upplever även att de ständigt måste prestera på högsta nivå för att få ett högt betyg (SOU 

2006:77, 130). En svacka eller sjukdomsperiod kan vara avgörande för betyget. Eleverna ställer 

sig starkt kritiska till bedömningssystemet och upplever att de inte förstår vad som krävs för ett 

visst betyg. En del känner även oro för att deras kunskaper från högstadiet inte ska räcka till för 

gymnasiestudier, och för att de ska ha samma upplevelse inför högskolestudier. Viktigt att notera 

är dock att studien är från 2006 och därmed berör föregående läroplan. 

Flickor och kvinnor känner i regel mer stress än pojkar och män (SOU 2010:99, 260). Det 

finns dessutom en ojämn fördelning mellan könen gällande prestation och val av program i 

skolan (SOU 2010:99, 41, 79). Flickor har statistiskt sett bättre betyg än vad pojkar har i alla 

ämnen förutom idrott och hälsa (SOU 2010:99, 79 f.). När skolresultat jämförs presterar pojkar 

ungefär 90 % av vad flickor gör. Detta har tidigare förklarats med att flickor ofta är mer ambitiöst 

inställda till skolan. 

I artikeln Självbedöma, bedöma eller döma? Om elevers motivation, kompetens och prestationer i skolan 

(2006) behandlar Joanna Giota några av de aspekter av elevers motivation som ofta diskuteras. 

Utifrån en genomgång av olika studier presenteras en samling slutsatser. En av dessa är att lärare 

har en tendens att beskriva flickor som samarbetsvilliga och inriktade på sina uppgifter och 
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pojkar som mer aggressiva och oppositionella (Giota, 2006:109 ff.). Giota anser att dessa 

beskrivningar tyder på att lärare visar upp en preferens för elever av kvinnligt kön. Detta skulle 

kunna förklara varför flickor i regel når högre studieresultat än pojkar. En annan slutsats är att det 

mål- och kunskapsrelaterade betygsystemet, genom sitt fokus på elevens eget lärande, motverkar 

den potentiellt motivationssänkande konkurrens som var en del av det relativa betygsystemet. 

Giota (2006:109 ff.) konstaterar dock att de studier som har genomförts på området inte visar att 

det är omöjligt att kombinera ett strävande efter höga betyg med ett fokus på det egna lärandet. 

Avslutningsvis framhåller hon att såväl kognitiva som miljö- och motivationsrelaterade aspekter 

spelar in då elevers inställning till skolan ska studeras. Olika elevgrupper ser på skolan på olika 

sätt, och dessa synsätt påverkar deras intresse för skolan. 

3.3 Teoretiska utgångspunkter 

I avsnitt 3.3 presenteras teoretiska utgångspunkter som studien bygger på. Studien placeras i ett 

läroplansteoretiskt sammanhang i 3.3.1 och i 3.3.2 föreställs de teoretiska aspekter som ligger 

bakom metodvalet för undersökningen. 

3.3.1 Sammanhang: läroplansteori  

Den studie som genomförs kan delvis sägas ha sin grund i läroplansforskning. Studien behandlar 

elevers och lärares upplevelser i relation till de nationella kunskapskravens utformning i 

gymnasieskolans nuvarande läroplan. Någon textanalys utförs emellertid inte; forskningsobjektet 

är istället upplevelser kopplade till texter. Inom läroplansforskningen görs också undersökningar 

där studier av läroplaner kombineras med undersökning av praktik. Ett exempel på en sådan 

studie är Jörgen Tholins Att kunna klara sig i ökänd natur. En studie av betyg och betygskriterier – 

historiska betingelser och implementering av ett nytt system (2006). I studien undersöker Tholin det 

målrelaterade betygssystemets framväxt i relation till hur det används i skolor. Han studerar 

statliga dokument som läroplaner och utredningar och jämför dessa med arbetsplaner och 

betygsdokument utarbetade av olika skolor (Tholin, 2006:51). Undersökningen visar att de 

uppgifter skolorna har fått av Skolverket inte är tillräckliga för att skolorna ska kunna författa 

egna dokument (Tholin, 2006:189). En del skolor har gått ifrån de ursprungliga formuleringarna 

för mycket, medan andra inte har vågat göra något annat än att behålla Skolverkets formuleringar. 

Vår studie står på en grund som liknar Tholins. I sin undersökning använder han sig av 

läroplansteoretiska verktyg utvecklade av bland andra Ulf P. Lundgren (Tholin, 2006:46). 

Lundgren (1972) utvecklade under 1970-talet den så kallade ramfaktorteorin. Avsikten med teorin 

är att förklara undervisningsresultat utifrån ramarna som reglerar undervisningen (Lundgren, 

1972:345 f.). Sådana ramar kan till exempel vara läroplaner. De läroplansteoretiska analysverktyg 

som Tholin (2006:46 f.) använder sig av är begreppen formuleringsarena och realiseringsarena. Dessa 

begrepp utvecklades av Lundgren och ytterligare en läroplansteoretiker med namnet Bo 

Lindensjö. Tholin ser formuleringsarenan som den nivå styrdokument utarbetas på och 
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realiseringsarenan som nivån där dessa styrdokument omsätts till praktik. Denna praktik är ett 

resultat av hur lärare uppfattar sådant som styrdokument. Ramarna i dagens skola är med andra 

ord mer diffusa (Tholin, 2006:36). Det räcker inte att förklara aspekter av undervisning utifrån de 

ramar som styrdokumenten sätter upp; lärarnas syn på skola och undervisning spelar också in. 

Samtidigt påpekar Tholin (2006:46) att de läroplansteoretiska verktygen inte är tillräckliga för 

den undersökning han ägnar sig åt. Han väljer därför att kombinera läroplansteori med en slags 

narrativ analys och ser på lokalt utarbetade dokument som berättelser författade av lärare. I vår 

undersökning är det istället berättelser i form av intervjutext som analyseras. Intervjutexterna 

visar lärares och elevers syn på kunskapskraven, men också upplevelser av realisering av Gy11 i 

form av förmedling av kunskapskrav.  

3.3.2 Metodologiska utgångspunkter: fenomenografisk ansats 

Studien som utförs kan placeras i ett läroplansteoretiskt sammanhang då den tar fasta på aspekter 

som ligger bakom det som sker på skolans realiseringsarena. Det som analyseras är dock 

innehållet i lärares och elevers utsagor om stress relaterad till kunskapskraven. Den analys som 

genomförs är med andra ord en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av fenomenografisk tradition. 

Fenomenografin utvecklades av en grupp forskare under ledning av Ference Marton. Marton 

(1981:178) menar att det finns två olika sätt att ställa frågor på inom utbildningspsykologisk 

forskning. Frågorna är antingen formulerade så att de kräver ett svar i form av en konkret utsaga 

om hur verkligheten är eller så att de kräver ett svar som säger något om hur individer uppfattar 

verkligheten. Fenomenografin som teori tar utgångspunkt i det senare av dessa sätt att formulera 

frågor på; att säga något om individers olika upplevelser av världen är perspektivets kärna. 

Marton anser att sätten som människor upplever, förstår eller tolkar fenomen genom i sig är 

viktiga inom det pedagogiska fältet. Dessutom påpekar han att vi bara kan svara på denna typ av 

frågor genom individers egna utsagor; det går inte att svara på hur människor tänker om en viss 

aspekt genom att konsultera det som finns skrivet om fenomenet. Vidare uttrycker Marton 

(1981:180) att det forskningsprogram han förespråkar inte handlar om klassificering och 

gruppering av olika människor utan istället om urskiljande och systematisering av olika 

tankemönster; det vill säga olika sätt som människor tolkar verkligheten på. Det Marton 

(1981:194 ff.) urskiljer benämner han som beskrivningskategorier och det är dessa, samt 

relationen dem emellan, som är den fenomenografiska studiens resultat. 

En beskrivningskategori innehåller olika utsagor från en studies respondenter, men utsagorna 

uttrycker också ”en viss intentional innebörd som är kvalitativt skild från andra intentionala 

innebörder relativt det studerade innehållsområdet” (Kroksmark, 2007:35). Inom en sådan 

kategori framgår med andra ord hur respondenterna behandlar innehållet i en 

beskrivningskategori på skilda, men kvalitativt liknande sätt. De olika kategorierna formar vidare 

en helhet genom att vara innehållsligt relaterade till varandra. Tillsammans med utsagorna bildar 

samtliga beskrivningskategorier ett utfallsrum som visar upp hur ett visst fenomen uppfattas. 
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5 Syfte och frågeställningar 

Denna studie har sin utgångspunkt i samhällsdebatten kring kopplingen mellan utformningen av 

kunskapskraven i Gy11 och skapandet av betygsrelaterad stress bland elever. För att diskussionen 

ska föras framåt behövs lärares och elevers enskilda berättelser; studien bygger därför på 

subjektiva aspekter som upplevelser och tankar. I detta avsnitt presenteras studiens syfte i 5.1 och 

studiens frågeställningar i 5.2. 

5.1 Syfte 

Syftet med studien är att utifrån samhällsdebatten undersöka hur kunskapskravsrelaterad stress 

kommer till uttryck i intervjuer med fyra lärare och fyra elever i gymnasieskolan.  

5.2 Frågeställningar 

Frågeställningar som aktualiseras är följande: 

1. Vilka olika syner på utformningen av kunskapskraven i Gy11 och dessa kunskapskravs 

eventuella koppling till stress beskriver gymnasieeleverna och gymnasielärarna? 

2. Vilka upplevelser har gymnasieeleverna och gymnasielärarna av förmedlingen av 

kunskapskrav i klassrummet?  

3. Vilka upplevelser av gymnasielärares arbete med att motverka stress relaterad till Gy11:s 

kunskapskrav har gymnasieeleverna och gymnasielärarna? 
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6 Material och metod 

I avsnitt 6 föreställs det material och den metod som används vid genomförandet av studien; 

materialet presenteras i 6.1 och i 6.2 förklaras den metod som används. I 6.2.1 beskrivs 

insamlingsmetoden, i 6.2.2 presenteras genomförandet av intervjuerna, i 6.2.3 skildras 

bearbetning och analysmetod och i 6.2.4 görs en reflektion över metoden. Avsnittet avslutas i 6.3 

med en kommentar om de etiska överväganden som har gjorts vid genomförandet av studien. 

6.1 Material 

Det empiriska materialet för studien är åtta intervjuer med fyra lärare och fyra elever. Såväl 

lärarna som eleverna befinner sig i den svenska gymnasieskolan. För att materialet skulle bli så 

representativt som möjligt eftersträvades heterogenitet vid insamlingen. Med anledning av detta 

valdes respondenter från tre olika kommuner av varierande storlek. Respondenterna 

representerar tillsammans fyra olika skolor från dessa kommuner. Urvalet gjordes utifrån de som 

välvilligt ställde upp på att bli intervjuade; därefter togs hänsyn till kön och skoltillhörighet. Då 

tiden för arbetet med studien var begränsad blev urvalet till viss del beroende av de kontakter 

som fanns till hands. För att uppnå en högre reliabilitet eftersträvades dock en distans till 

respondenterna.  

Eleverna som har intervjuats går andra eller tredje året på gymnasiet. Hälften av dem kommer 

från studieförberedande program och hälften av dem kommer från yrkesförberedande program. 

Två av dem är pojkar och två av dem är flickor. Även bland lärarna är könsfördelningen jämn. 

De arbetar på olika typer av skolor och representerar ett brett spektrum av ämnen. Svenska, 

matematik, teater, religionskunskap, webutveckling och gränssnittsdesign är de ämnen som de 

fyra lärarna har olika kombinationer av. Viktigt att notera är att respondenternas kön inte skrivs 

fram i analysen; undersökningen anses vara för liten för att visa på könsskillnader. 

Vid behandlingen av resultaten har varje lärare respektive elev tilldelats en siffra mellan ett och 

fyra; hänvisningar till respondenterna görs därmed i formen Lärare 1 eller Elev 1. Tabell 6.1 nedan 

visar längden på de åtta inspelade intervjuerna. 

 

Tabell 6.1. Översikt för intervjuer med lärare och elever 

Respondent Intervjutid Respondent Intervjutid 

Lärare 1 32,08 Elev 1 21,07 

Lärare 2 35,09 Elev 2 19,08 

Lärare 3 23,35 Elev 3 21,13 

Lärare 4 33,13 Elev 4 20,40 
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6.2 Metod 

Metoden för undersökningen är som redan har nämnts intervju. Intervjun som metod tillåter 

interaktion och uppföljning; det är möjligt för intervjuaren att ta reda på bakgrunden till ett 

uttalande såväl som att ställa uppföljningsfrågor och att få reda på aspekter hen inte att hade 

räknat med (Esaiasson m.fl., 2012:251). Med anledning av detta lämpar sig intervjun bra för den 

tilltänkta studien. Då syftet med studien är att undersöka lärares och elevers subjektiva 

föreställningar och upplevelser blir ett kvalitativt tillvägagångssätt aktuellt. I enlighet med 

Metodpraktikan (Esaiasson m.fl., 2012:259 ff.) kan en intervju som snarare berör människors 

tankevärldar än vad som anses vara sant eller falskt benämnas som en respondentintervju. I en sådan 

intervju blir inte den enskilde individen utvald på grund av den specifika information hen 

förfogar över. Istället väljs respondenten ut för att hen tillhör en grupp som kan bidra med tankar 

kring ett visst ämne. Denna studie faller inom ramen för detta. Vidare är studien begränsad i och 

med att den genomförs inom en kurs om 15 högskolepoäng. Antalet intervjuer som blir möjliga 

att genomföra påverkas på så sätt av tiden som har tilldelats för arbetet. De åtta intervjuerna är 

halvstrukturerade i sin karaktär och genomförs utifrån två noga utarbetade tematiska 

intervjuguider. En intervjuguide är utformad för intervjuer med lärare och en annan för intervjuer 

med elever. De två guiderna är relativt lika och behandlar samma teman för att underlätta för 

jämförande analys. Dessa intervjuguider är bilaga 1 och 2 i uppsatsen. 

6.2.1 Metod för insamling av data  

Materialet insamlas genom besök på fyra gymnasieskolor i tre svenska kommuner. Vid varje 

besök genomförs enskilda intervjuer med en till två lärare eller elever. Genom användning av 

intervjuguider behandlas följande huvudteman: Elevens eller lärarens bakgrund, Utformningen av Gy11:s 

kunskapskrav, Kunskapskravens eventuella koppling till stress, Förmedling av kunskapskrav och Lärares 

arbete med att motverka stress relaterad till kunskapskraven. 

Intervjuerna genomförs gemensamt av båda uppsatsförfattarna. En av dessa har 

huvudansvaret för att hålla i intervjun och en av dessa för anteckningar. Vid slutet av intervjun 

får den som har fört anteckningar chansen att ställa frågor som hen anser att den 

intervjuansvarige har missat. För säkerhetens skull spelas intervjuerna in med hjälp av både 

diktafon och mobiltelefon. Inspelningarna lagras sedan som datorfiler. Direkt efter avslutad 

intervju för också uppsatsförfattarna en diskussion om det som har kommit fram.  

6.2.2 Genomförande  

I alla fall utom två har intervjuerna genomförts på den skola som eleven eller läraren normalt 

befinner sig på under dagtid. De intervjuer som inte genomfördes i skolmiljö genomfördes istället 

i universitetets lokaler. Anledningen till detta var att det blev mer praktiskt att ta sig dit för alla 

inblandade. På skolorna och på universitetet har sedan en så lugn och ostörd plats som möjligt 
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valts ut. I vissa fall har det varit svårt att hitta ett rum fritt från ljudet av förbipasserande 

människor, men trots detta har kvaliteten på inspelningarna blivit mycket god.  

Inför intervjuerna har inläsning på såväl området som intervjuguiden varit av största vikt. 

Förberedelserna har varit goda och detta har gjort att det har blivit bra flyt i intervjuerna. Utöver 

detta tillkommer det faktum att varje intervju behöver anpassas efter den som intervjuas. 

Beroende på hur respondenten har svarat har intervjufrågor fått anpassas och omformuleras i 

stunden. Förmågan att göra sådana anpassningar är något som har övats upp under 

genomförandet av studien. Uppsatsförfattarna har efter varje genomförd intervju diskuterat detta 

och därmed också reflekterat över vad som kan ha påverkat respondenten och hur sådan 

påverkan kan motverkas. 

6.2.3 Databearbetning och analysmetod  

Efter insamlingen bearbetas och analyseras materialet. Inspelningar, samt anteckningar, gås 

igenom upprepade gånger för utformning av intervjureferat och transkriptioner. Först görs 

sammanfattningar av alla åtta intervjuer, sedan utformas tidslinjer över när olika teman och 

beskrivningskategorier behandlas i respektive intervju. Med stöd ur dessa tidslinjer väljs sedan 

intressanta passager ut för transkription. Dessa passager behandlar studiens frågeställningar och 

blir underlag för den jämförelse som görs mellan de olika respondenternas svar. Resultatet av 

jämförelsen presenteras sedan tematiskt genom att utsagor och beskrivningskategorier som 

framkommer i de olika intervjuerna sammanförs under olika rubriker. Inom de på förhand valda 

grundteman som ovan benämns som Utformningen av Gy11:s kunskapskrav, Kunskapskravens 

eventuella koppling till stress, Förmedling av kunskapskrav och Lärares arbete med att motverka stress relaterad 

till kunskapskraven plockas datagenererade underteman ut. I dessa datagenererade underteman 

urskiljs beskrivningskategorier. Varje beskrivningskategori innehåller exempel på skilda, men 

kvalitativt lika, utsagor. På så sätt framträder likheter och skillnader mellan respondenternas 

uppfattningar. För att beskrivningskategorierna ska tydliggöras märks de ut med en bokstav. Det 

på förhand valda temat som innefattar lärarnas och elevernas bakgrunder ligger inte till grund för 

ett eget analysavsnittt.  

Den transkription som genomförs är inte ordagrann och sådant som intonation eller 

pauslängd markeras inte. Transkriptionen är istället justerad för att visa upp det som är relevant 

för studien. I det här fallet är det innehållet i det som sägs som får betydelse för analysen och 

därför är det också detta som transkriptionen ska åskådliggöra. En paus på fyra sekunder eller 

längre markeras i transkriptionen med tre punkter. 

6.2.4 Reflektion över metoden 

Styrkan i intervjun som metod är i det här fallet att den svarar väl till studiens syfte och 

frågeställningar, samt till de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien. Med valet 

av respondentintervju blir det möjligt att presentera resultat som visar lärares och elevers 
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upplevelser i relation till Gy11:s kunskapskrav. Möjligheterna till att gå djupare i frågorna och till 

att följa upp respondenternas svar är också styrkor som redan har tagits upp i detta metodavsnitt.  

En svaghet med metoden är dock att ett så litet urval som åtta respondenter gör det omöjligt 

att säga något om genomgående drag för uppfattningar om Gy11:s kunskapskrav och dessa 

kunskapskravs koppling till stress. Om detta hade varit syftet med studien hade enkäter, liksom 

ett urval av respondenter från fler skolor och orter, behövts användas. Viktigt att notera är också 

att en studie med få respondenter är mer beroende av hur mycket respondenterna har att säga om 

studiens ämne. Resultatet av studien bör därför tolkas i ljuset av sin kontext. 

6.3 Etiska överväganden  

I enlighet med Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (2002:5) tas det vid genomförandet av denna studie hänsyn till det individskyddskrav 

som finns för genomförande av all forskning som berör människor. Detta krav bör alltid ställas 

mot kravet på att forskning genomförs. Vetenskapsrådet presenterar fyra huvudkrav för 

forskning där såväl informationskravet och samtyckeskravet som konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet blir ytterst aktuella för denna studie (Vetenskapsrådet, 2002:6–14). De som deltar 

i studien blir före intervjuerna informerade om undersökningens syfte. Dessutom ger de sitt 

samtycke för deltagande genom att skriva på en medgivandeblankett. Att bestämma över sin 

medverkan är deltagarens rätt; respondenterna informeras därför om att det när som helst går bra 

att avbryta sin medverkan. Vid presentationen av resultaten från intervjuerna sker också 

anonymisering för att tillgodose kravet på konfidentialitet. Några namn på personer eller skolor 

förekommer därför inte vid denna presentation. Till sist är det naturligtvis så att det insamlade 

materialet endast används till denna studie; uppgifter lånas inte ut eller används i andra syften. 

Detta är något som respondenterna informeras om i samband med intervjuerna. 

Informationsbrevet till deltagarna är bilaga 3 i uppsatsen och blanketten för medgivande till 

deltagande i studien är bilaga 4. Respondenterna erbjuds också att ta del av den publicerade 

studien. 
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7 Resultat och analys  

I avsnitt 7 presenteras och analyseras resultatet från de åtta intervjuer som ligger till grund för 

studien. Detta görs genom kvalitativ innehållsanalys. Resultatet är indelat i fyra avsnitt i enlighet 

med de teman som på förhand har valts ut. Inom varje avsnitt presenteras datagenererade 

underteman som innehåller beskrivningskategorier med utsagor från respondenterna. En översikt 

med samtliga teman, underteman och beskrivningskategorier finns i bilaga 5.  

7.1 Utformningen av Gy11:s kunskapskrav 

I avsnitt 7.1 behandlas datagenererade underteman som framkommer då respondenterna 

beskriver Utformningen av Gy11:s kunskapskrav. Varje undertema innehåller beskrivningskategorier 

och utsagor som lärarna och eleverna använder sig av då de beskriver utformningen av 

kunskapskraven. 

7.1.1 Kunskapskravens tydlighet 

Inom temat Kunskapskravens tydlighet framstår en beskrivningskategori som den mest 

framträdande. Tre lärare och fyra elever uttrycker följande beskrivningskategori: 

A) Utformningen av Gy11:s kunskapskrav gör kunskapskraven otydliga. 

Intervjusvaren visar att såväl lärare som elever anser att kunskapskraven är otydliga och att detta 

gör att de blir svåra för eleverna att förstå. Detta kan exemplifieras med följande citat: 

Intervjuare: Tycker du då att de här kunskapskraven är lätta att förstå? Är det så att… 
Lärare 3: Nej det har de ju aldrig varit i något av systemen alltså problemet med dem med 
alla de här det är ju att de vill ju inte säga att det här ska du göra utan de talar ju ganska 
vagt runt om det. Dels för att det ger stor frihet men det gör ju att det blir mer otydligt 
för alla det blir ju eller snarare det blir ju mycket mer tolkning varje lärare tolkar det själv. 

Problemet med kunskapskraven är enligt utsagan att de kan tolkas på en mängd olika sätt. 

Kunskapskraven ses som vaga och därför också svåra att förstå. Denna uppfattning delas av både 

lärare och elever. De uttrycker att det är svårt att förstå skillnaderna mellan de olika betygen. 

Såväl elever som lärare nämner återkommande formuleringar som nyanserat och utförligt som 

exempel på svårtolkade delar av kunskapskraven. Dessa formuleringar beskrivs som bidragande 

till kunskapskravens otydlighet. Att dessa ord upprepas beskrivs av en respondent: 

Lärare 4: … ja … det beror på det är ju svårt jag får ju alltid liksom bryta ner dem liksom 
det blir ju ganska komplext annars. 
Intervjuare: Tycker du att utformningen är bra liksom? Går det… är det tydligt vad 
eleverna ska göra? 
Lärare 4: Nej det blir det ju nej man upprepar ju samma ord ganska mycket det ska vara 
nyanserat eller det ska vara ja vad är det då. Man skulle ju gärna vilja ha exempel på 
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allting. Så det är ju jag ska inte säga att det blir godtyckligt men- men nej det är inte alltid 
solklart vad skillnaden mellan ett C och ett A är. 

Utsagan visar att läraren anser att skillnaderna mellan betygen skulle tydliggöras om det 

tillhandahölls exempel på vad dessa formuleringar innebär. En elev tar istället fasta på lärarens 

ansvar då hen uttrycker att dessa begrepp i sig själva inte är tillräckliga för att skapa en förståelse 

för kunskapskraven: 

Elev 4: Vi får ju reda på kunskapskraven på ett ungefär men sen så tycker jag inte att det 
säger kanske jättemycket egentligen. 
Intervjuare: Nä hur kommer det sig att du känner så? 
Elev 4: Ja men allt är ju såhär det ska vara nyanserat och utförligt och det är ju så på 
alltihop och jag vet inte sen så ja så behöver man ju nästan en mer förklaring liksom typ 
vad det är man vill att man- men ibland så får man ju det men ibland så får man det ju 
inte. 
Intervjuare: Men känner du på ett ungefär då i de olika ämnena att du vet vad du ska göra 
för att få det här B:et eller A:et som du- som du siktar på? 
Elev 4: Utifrån kunskapskraven så nja… man behöver nog mer förklaring att läraren 
berättar att det är såhär och såhär som man måste utveckla och visa att man kan. 

Att det behövs en ytterligare förklaring från läraren då dessa begrepp nämns framgår av 

respondentens utsaga. Detta synsätt är gemensamt för elevrespondenterna; de menar att de får 

ökad förståelse för kunskapskraven efter mer noggranna lärarledda genomgångar. 

Två lärare använder sig av en annan beskrivningskategori då de behandlar kunskapskravens 

tydlighet. En av dessa lärare representerar såväl beskrivningskategori A som beskrivningskategori 

B medan den andra läraren enbart representerar beskrivningskategori B nedan: 

B) Utformningen av Gy11:s kunskapskrav har gjort kunskapskraven tydligare. 

De två lärare som använder sig av denna beskrivningskategori jämför utformningen av 

kunskapskraven i Gy11 med utformningen av kunskapskraven i Lpf94. En av dessa respondenter 

uttrycker att det kan finnas en skillnad i tydlighet mellan olika ämnen: 

Lärare 1: Svenskan tycker jag bara har blivit tydligare. Tycke- och den ha- finns en såhär 
färdig matris för kunskapskraven på Skolverkets hemsida som jag använder jättemycket 
me- i min d- min bedömning och i samtal med eleverna också och såhär tittar på vilka 
kriterier har du nått upp till och inte och så vidare och vad behöver man öva på hu- hur 
omsätter man det i verkliga uppgifter och såhär bara jobbet man gör på lektionerna och 
så. 
Intervjuare: Så du tycker att utformningen av dem är ganska- det är ganska lätt att förstå…? 
Lärare 1: Ja jag tycker de- jag tycker det är välgjort det är lättare att förstå än förut ja. 

I det här fallet är det utformningen av kunskapskraven i svenskämnet som beskrivs som tydligare 

än tidigare. Respondenten uttrycker att utformningen underlättar arbetet med betygsättning. Den 

andra respondenten ger en liknande syn på kunskapskravens tydlighet: 

Lärare 2: Ja. Ja jag tycker att de- om jag jämför med tidigare läroplaner och hur det 
tidigare har sett ut så tycker jag att det är tydligt ja. För det är vä- det är ganska konkret att 
ja här är det du ska uppnå med röst och kropp du ska kunna jobba med regi du ska förstå 
vad en karaktär är och- ja det är tydligt. 
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Lärarens utsaga skiljer sig från den förra genom sitt fokus på de konkreta aspekter som eleverna 

ska uppnå för att få ett visst betyg. Respondenten beskriver inte en utformning som blir otydlig 

på grund av begrepp som nyanserat och utförligt; istället beskriver hen en utformning som är 

greppbar. 

7.1.2 Koppling mellan teori och praktik 

I intervjuerna framkom tre huvudsakliga beskrivningskategorier som kan relateras till temat 

Koppling mellan teori och praktik. Den första av dessa var följande: 

A) Utformningen av kunskapskraven gör att det går bra att koppla kunskapskraven till det 

som sker i klassrummet. 

Alla de fyra lärarna menar att det går bra att koppla kunskapskraven till det som sker i 

klassrummet eftersom att de kan sitt ämne. Den beskrivningskategori som de använder sig av är 

med andra ord kategori A ovan. Ett exempel på detta ges i följande utsaga: 

Intervjuare: Hur tycker du då att det går att ta de här formuleringarna på något vis och 
omsätta dem till någon slags praktik? Funkar det eller känns det som att de är två… 
Lärare 3: Nä det funkar bra. Det funkar bra eftersom man kan sitt ämne. Men det är 
fortfarande så som jag och andra på skolan tolkar det. När vi sitter tillsammans. För 
Skolverket säger ju inte såhär ska det vara utan de ger ju en vag luddig beskrivning. 

Respondenten upplever att det går bra att omvandla teori till praktik, men påpekar ännu en gång 

att de otydliga formuleringarna gör att arbete med kunskapskraven kräver tolkning.  

Tre av fyra elever uttrycker också att de kan se en koppling mellan teori och praktik. Deras 

utsagor skiljer sig dock från lärarnas i att de bara beskriver en koppling mellan teori och praktik 

när specifika kunskapskrav plockas ut inför utförandet av en viss uppgift. En elev uttrycker sig 

enligt nedan: 

Elev 4: Jo men det finns ju olika delar jo man kan ju koppla till man brukar ju få veta i alla 
fall vilka kunskapskrav som hör till uppgiften sådär så då kan man ändå koppla. 

Kopplingen mellan teori och praktik blir enligt eleven tydlig då läraren talar om vilka 

kunskapskrav som hör till en specifik uppgift. En annan elev menar att hen kan förstå att 

kunskapskraven är kopplade till praktiken vid till exempel enskilt skrivande av texter: 

Elev 2: Ja de gångerna jag kopplar ihop kunskapskraven det är typ när jag alltså själv ska 
skriva någonting eller göra någonting. Det är då jag kopplar ihop det jag tänker inte på det 
så när vi gör uppgifter alltså. 

Mindre uppgifter i den dagliga undervisningen framställs inte som kopplade till kunskapskraven i 

utsagan som ges av respondenten. Om det inte är tydligt att uppgiften examineras är det svårt för 

eleven att koppla kunskapskraven till det som ska göras.  

Även en av lärarna uttrycker att kopplingen mellan teori och praktik blir tydlig när 

kunskapskraven appliceras på något specifikt. Detta exemplifieras nedan: 
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Intervjuare: Tycker du då att du kan om du kollar på de här formuleringarna kan du ta dem 
på något vis och omvandla dem till praktik. Fungerar det att se det som att det hör ihop 
med det som du faktiskt gör i klassrummet? 
Lärare 4: Ja men… det tycker jag väl… alltså dels har jag försökt mer och mer arbeta med 
liksom riktiga elevtexter som eleverna själva får läsa texter som- som andra elever har 
skrivit och så kan man diskutera vad varför är den här texten bra eller vad är bra med den 
och vad skulle man kunna alltså varför tror du att den här texten fick det här betyget eller 
inte… och sen handlar det väl alltid liksom om att bryta ner de här kunskapskraven till 
just vad det är vi gör precis nu. 

Läraren beskriver hur kunskapskraven måste konkretiseras för att eleverna ska kunna ta till sig 

dem. Att applicera dem på specifika uppgifter och att använda sig av elevexempel är därför 

metoder som läraren utnyttjar.  

En elev använder sig av beskrivningskategori B nedan: 

B) Utformningen av kunskapskraven gör det svårt att koppla kunskapskraven till det som 

sker i klassrummet. 

Denna elev tycker att det är svårt att se det som står i kunskapskraven som sammankopplat med 

det som sker i klassrummet och uttrycker sig enligt citatet nedan: 

Elev 1: Ja det har jag faktiskt lite svårt att göra. Det känns mer som att det är på det där 
pappret bara och sen är det svårt att ta in det liksom i- i lektionerna. Det tycker jag. 

I utsagan uttrycker inte eleven att det går att se en koppling mellan teori och praktik i vissa fall. 

Istället ser eleven kunskapskraven och den faktiska undervisningen som två skilda aspekter. 

7.1.3 Elevernas kunskaper om betyg och bedömning 

Då lärarna och eleverna behandlar temat Elevernas kunskaper om betyg och bedömning kommer 

flertalet intressanta beskrivningskategorier upp. En beskrivningskategori är följande: 

A) Utformningen av kunskapskraven gör att det går att förstå vissa delar av betygsättningen, 

men inte andra. 

Alla de fyra lärarna ger utsagor som knyter an till denna beskrivningskategori. En respondent 

uttrycker sig enligt nedan: 

Intervjuare: Tror du då att de vet hur det går till när du sätter betyg på dem i slutet sen? 
Lärare 1: Nej. Jag tror de förstår en del utav det men […]. 
Intervjuare: Vad tror du de har koll på? Vad har de inte koll på? 
Lärare 1: Alltså jag antar att de på något sätt relaterar det till sådant de vet liksom så att… 
även om de kanske inte förstod formuleringen i kunskapskraven rakt ut så kan de ju 
åtminstone liksom förstå att ja jag behöver skriva en lite bättre uppsats där jag lyckas göra 
en ordentlig inledning eller någonting sådant a-. Kan det vara till exempel. 

I exemplet uttrycker läraren att eleverna har vissa kunskaper om betygsättningen, men att det är 

svårt för dem att förstå den exakta betydelsen av enskilda formuleringar. Denna åsikt delas av de 

andra lärarna.  



 

 23 

Även eleverna uttrycker att de kan förstå vissa delar av betygsättningen. De tror sig veta 

ungefär hur lärarna gör när de sätter betyg och de kan ge exempel på aspekter som spelar in. En 

elev uttrycker sig enligt nedan: 

Elev 4: Ja för det är ganska lika så mellan ett C och ett A och sådär lite- den där skillnaden 
är lite svår att se. 
Intervjuare: Men tänker du att du vet ungefär vad som krävs för ett A säger vi? 
Elev 4: Men det gör- ja det gör man väl kanske eller mer ett C och sen så kanske man vet 
hur ungefär ja men jag vet väl vad uppgiften går ut på då och så gäller det väl att man ja 
gör det man ska göra får till alla delar på ett bra sätt och får ihop det bra… det är lite så 
jag tänker kanske. 

Utsagan visar att eleven har någon slags uppfattning om de olika betygens koppling till specifika 

uppgifter. En annan elev visar att hen kan nämna ett par aspekter som spelar in vid betygsättning: 

Intervjuare: Om du tänker dig ja nu ska någon sätta ett slutbetyg på dig här. Va- vad gör 
lärarna då? Vad-? 
Elev 2: Ja de kollar väl på vad man har gjort under året och så och hur man är på 
lektionerna hur aktiv man är och sådär. 

Att läraren ser till helheten vid betygsättning är något som uttrycks av denna respondent. Hen 

beskriver hur såväl lektionsarbete som inlämningsuppgifter och prov vägs in vid bedömningen. 

En av lärarna som uttrycker att eleverna kan förstå vissa delar av betygsättningen men inte 

andra ger också utsagor som visar på en annan aspekt av förståelsen. Respondenten menar att 

kunskaper om betyg och bedömning skiljer sig åt mellan elever: 

Intervjuare: Om du tänker på de specifika betygen då. Tror du att eleverna har något slags 
hum om vad som krävs för ett C eller för ett A? 
Lärare 4: … det är också jätteolika beroende på vilken grupp det handlar om… verkligen 
om- om det är en svag grupp… med ja många elever som har svårigheter då är det ju nä 
då har de ingen koll då är det liksom… en ren ibland en ren chansning jag gör någonting 
lämnar in och hoppas på det bästa men annars ja det ja både och kan man säga. 

Elever som har svårigheter eller låga ambitioner har enligt läraren sämre kunskaper om betyg och 

bedömning än vad högpresterande elever har. Ingen av de andra respondenterna tar upp detta i 

relation till elevernas kunskaper om betyg och bedömning. 

En beskrivningskategori som alla fyra elever använder sig av inom temat är 

beskrivningskategori B nedan: 

B) Utformningen av kunskapskraven gör det svårt att få ett A. 

De fyra eleverna anser att allt måste vara perfekt för att de ska få ett A i slutbetyg. Detta kan 

exemplifieras med utsagan nedan: 

Intervjuare: Vad är det som gör att det är svårt att få till ett A? 
Elev 4: Då ska ju allt vara ganska perfekt och liksom man måste ju få till alla delar på ett 
bra sätt det ska hänga ihop och det ska vara bra. 
Intervjuare: Känns det som att det är svårt att få ett A i slutbetyg? 
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Elev 4: Ja men det är det väl man måste väl kämpa lite för det då om man vill det beror väl 
på hur mycket tid man lägger ner och sen kan det vara svårt ändå att förstå men. 

I utsagan uttrycker respondenten att ett A kräver mycket av eleven. Denne måste lägga ner såväl 

tid som arbete för att nå sitt mål. Två elever ger också utsagor där de jämför betyget A med den 

föregående läroplanens MVG. Båda eleverna anser att ett A kan ses som ett högre betyg än ett 

MVG. 

Elev 1: Ja. Det är ju- det är ju mycket svårare att få ett A än att få ett MVG det är det ju 
definitivt. Så det är därför jag har- jag har väl flest B:n tror jag och det är liksom svårt att 
få A:t som man vill ha egentligen men… 

Ingen av de två eleverna som uttrycker detta har dock fått gymnasiebetyg i enlighet med den 

tidigare betygsskalan. De jämför dagens betygsättning med den betygsättning lärarna ägnade sig åt 

då de gick i högstadiet. I samband med användningen av beskrivningskategori B använder sig 

eleverna också av beskrivningskategori C nedan: 

C) Utformningen av kunskapskraven gör att resultatet på ett prov eller en uppgift kan vara 

avgörande då lärarna sätter slutbetyg. 

De fyra eleverna uttrycker alla att ett eller ett par misslyckade prov kan göra att läraren sänker 

deras betyg. Detta sker enligt eleverna på grund av att de måste visa att de har uppnått alla 

kunskapskrav för ett visst betyg för att tilldelas betyget ifråga. En elev uttrycker sig enligt nedan: 

Elev 4: Man kan väl få en chans kanske att göra om då men då kanske man inte får högre 
än ett E. 
Intervjuare: Så du tänker att en- ett sådant misslyckande kan dra ner ditt betyg… 
Elev 4: Ja det kan det ju göra om man inte ser till att kunna det man ska göra. 

Resultatet på en enskild uppgift kan vara det som blir avgörande då ett slutbetyg ska sättas enligt 

elevens utsaga. Respondenten menar därför att förberedelse blir viktigt. Den tanke om andra 

chanser som eleven berör utvecklas vidare i avsnitt 7.4.2.  

En av eleverna ger också en utsaga som skiljer sig från de andra respondenternas genom att 

den ger ett konkret exempel på en händelse där betyget på ett prov blev avgörande för 

slutbetyget: 

Intervjuare: Det kan vara så? 
Elev 2: Ja jag hade fått A på alla prov och sedan så gjorde jag nationella fick C där. Då fick 
jag B. 

Det prov som eleven syftar på är i det här fallet det nationella provet. De andra eleverna ger inga 

konkreta exempel på tillfällen då deras betyg har sänkts på grund av ett enskilt resultat. 

Lärarna i studien använder sig inte uttryckligen av beskrivningskategori B eller C, men en av 

dem tror att det kan vara så att en del lärare har gjort en tolkning som tillåter att ett prov kan vara 

avgörande för en elevs betyg. Alla lärare i studien anser att en sådan tolkning är felaktig.  
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7.1.4 Rättvis bedömning 

Inom temat Rättvis bedömning används en beskrivningskategori av samtliga elever och lärare. 

Denna kategori är följande:  

A) Utformningen av kunskapskraven gör att bedömningen blir rättvis. 

Samtliga utsagor i kategorin liknar varandra. Nedan ges exempel från en elev och en lärare: 

Intervjuare: Tycker du överlag att det känns som att du får rättvisa betyg? 
Elev 3: Ja det tycker jag. 

Intervjuare: Du tror alltså att eleverna överlag anser att de får rättvisa betyg? 
Lärare 4: Ja jag tror det jag har inte varit med om alls så många som känner sig felaktigt 
bedömda. 

Lärarens utsaga liknar elevens, men att bedömningen är rättvis kopplas här till att få elever söker 

upp läraren för att ifrågasätta sina betyg. Beskrivningskategorin som de båda respondenterna 

använder är intressant i relation till de andra beskrivningskategorierna som behandlar 

kunskapskravens utformning. Lärarna använder sig av denna beskrivningskategori trots att tre av 

dem ger utsagor som visar på att kunskapskraven är otydliga och eleverna använder sig av denna 

beskrivningskategori trots att de ger utsagor som visar att ett misslyckande på ett prov kan vara 

avgörande för deras slutbetyg. 

En av eleverna använder dock en annan beskrivningskategori i kombination med 

beskrivningskategori A. Denna kategori kan benämnas enligt nedan: 

B) Utformningen av kunskapskraven gör att bedömningen blir orättvis. 

Formuleringarna som eleven använder sig av visas i utsagorna nedan: 

Intervjuare: Så tycker du att det är någonting som gör att det kan vara orättvist med 
betygssättningen? 
Elev 2: Ja. Ja det tycker jag. Man kan inte alltid vara på topp men man kan ju inte alltid va- 
göra allting perfekt. 

Elev 2: Ja men ibland så förstår jag inte varför jag inte får ett A. 
Intervjuare: Nej? 
Elev 2: Ibland. 
Intervjuare: Va- vad kan det vara då som- som lärarna säger? 
Elev 2: Ja men alltså det beror ju på också hur man är sj- själv som person- alltså typ med 
texter och sådant. Hur jag vill ha min text och hur läraren vill ha sin text. 
Intervjuare: Du tänker dig att det har att göra med tycke och smak litegrann? 
Elev 2: Ja. Det tycker jag. Ibland. 

Enligt utsagorna finns det aspekter av betygsättningen som är orättvis. I det första citatet påpekar 

eleven att det inte är rimligt att utgå ifrån att en elev alltid ska vara på topp och i det andra citatet 

antyder samma elev att lärarnas egna preferenser kan spela in vid betygsättningen. 
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7.2 Kunskapskravens eventuella koppling till stress 

Avsnitt 7.2 behandlar datagenererade underteman som framkommer då respondenterna beskriver 

Kunskapskravens eventuella koppling till stress. Inom varje undertema presenteras 

beskrivningskategorier och utsagor som används av lärare och elever. 

7.2.1 Känslor relaterade till betyg och bedömning 

När respondenterna talar om temat Känslor relaterade till betyg och bedömning framkommer tre olika 

beskrivningskategorier. Den första av dessa är följande: 

A) Eleverna tycker att det är jobbigt och stressframkallande med betyg och bedömning. 

Två av lärarna använder sig av denna kategori när de beskriver elevers känslor relaterade till betyg 

och bedömning. Respondenterna uttrycker sig enligt nedan: 

Lärare 1: Jag t- jag tror att de tycker att det är jobbigt. Det är stress- stressframkallande. 

Lärare 2: Att det är jobbigt. E- just nu är vi inne i november. Då tänker vi inte så mycket 
på betyg men det finns. Sen går vi in och så blir det februari och sen blir det mars. Tjong-
tjong säger det. Och då börjar det pumpa på alla stadier faktiskt. 

Uppfattningen som uttrycks i utsagorna är att elever i regel tycker att det är jobbigt och 

stressframkallande med betyg och bedömning. Den andra respondenten påpekar också att det 

kan finnas en skillnad mellan hur stressade elever är i början av en termin och hur stressade de 

sedan är i slutet av samma termin.  

Tre av eleverna använder sig också av denna kategori i sina svar. En elev ger följande utsaga: 

Elev 1: Det är klart det kan man ju inte undgå liksom. Alltså det händer ju många gånger 
liksom ja gud nu skulle jag egentligen ha pluggat för att man- för att man vet att det 
kanske inte kommer gå lika bra. Så det är klart att man blir stressad och såhär lika med 
skrivuppgifter stora uppsatser och sådant så vill man ju försöka skriva så bra som möjligt 
och då tar det ju mycket längre tid för att man vill försöka nå de högre betygen. 

Stress beskrivs av respondenten som ett oundvikligt inslag i skolarbetet. Inslaget ifråga upplevs 

dessutom som negativt. En annan respondent beskriver liknande känslor, men använder sig av 

andra begrepp vid beskrivningen av dessa: 

Intervjuare: [...] Vad- vad får du för känslor när du- när du tänker på betyg helt enkelt? 
Elev 2: Jobbigt… 
Intervjuare: Jobbigt? Ja. På vilket sätt tycker du att det känns jobbigt? 
Elev 2: Man får sådan press på sig. Tycker jag- eller. 

I det här fallet använder sig eleven av begreppet press då hen beskriver sina känslor relaterade till 

betyg och bedömning. Det blir dock tydligt att eleven ser pressen som något övervägande 

negativt; hen anser att det är jobbigt att ha press på sig. 
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Trots att tre elever uttrycker att de kan känna stress i relation till betyg och bedömning menar 

dock två av dessa, samt den fjärde eleven, att de i regel har en ganska avslappnad inställning till 

betyg. De använder sig därmed av beskrivningskategorin nedan: 

B) Eleverna har en avslappnad inställning till betyg och bedömning. 

Ett exempel från en respondent ges nedan: 

Elev 4: Jag skulle nog säga att jag är ganska avslappnad men sen så är det ju alltid nervöst 
när man får ett betyg på sina uppgifter för man vill ju gärna veta om det har gått bra eller 
dåligt för man vill ju alltid göra bra ifrån sig så att när man får ett bra betyg blir man ju 
glad och det är liksom då får man en bekräftelse på att man har gjort någonting bra. 

Respondenten beskriver sig själv som avslappnad när det kommer till betyg och bedömning, men 

påpekar också att det inte betyder att hen inte vill göra bra ifrån sig. Utsagan visar också att 

eleven kan känna nervositet trots sin avslappnade inställning. En annan respondent anser att hen 

har blivit mer avslappnad med tiden: 

Elev 1: Alltså jag tyckte nog att det var mer jobbigt i början av den- i det här 
betygssystemet när jag gick i ettan och sådär. Men nu har jag liksom- nu har jag ju vant 
mig mer och liksom jag nöjer mig med det jag har så länge att jag tycker att det är roligt 
att gå i skolan och sådär. Jag sätter det före betygen litegrann men även försöker jag ju få 
så bra som möjligt. Men må bra samtidigt eller vad man ska säga. 

Denna utsaga skiljer sig från den föregående då eleven uttrycker att känslor relaterade till betyg 

och bedömning kan förändras över tid. Utsagorna liknar dock varandra i att båda eleverna 

uttrycker att de har en avslappnad inställning till betyg trots att de vill göra bra ifrån sig.  

De två lärare som inte använder sig av beskrivningskategori A då de talar om elevers känslor 

relaterade till betyg och bedömning använder sig istället av beskrivningskategori C: 

C) Känslor relaterade till betyg och bedömning varierar mellan elever och elevgrupper. 

Lärarna menar att det inte går att säga något generellt om elevers känslor kring betyg. En lärare 

menar att stress märks på individnivå: 

Lärare 3: Jag tror att det varierar jättemycket från elev till elev vilka mål och ambitioner 
och tankar de har. Det tror jag att det kan vara natt och dagskillnad mellan två elever. Jag 
tror inte att man kan… kan dra en rak linje där. 

I utsagan uttrycker läraren att stress kan kopplas till den enskilde elevens personlighet. Den andra 

läraren uttrycker också att det finns en variation gällande känslor relaterade till betyg och 

bedömning, men hen väljer att fokusera på gruppaspekten snarare än individaspekten: 

Lärare 4: Det är också jätteolika i olika grupper och nu tror jag i och för sig […] 

Stress kopplas i utsagan till klimatet i en viss klass. I intervjun beskriver respondenten eleverna i 

vissa klasser som mer studiemotiverade och därför också mer stressade.  
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7.2.2 Utformningens koppling till stress 

Då respondenterna talar om temat Utformningens koppling till stress används två olika 

beskrivningskategorier. Den första används av tre lärare och tre elever och benämns enligt nedan: 

A) Kunskapskraven kopplas till stress då eleverna blir stressade av att de känner att de måste 

prestera på topp i alla moment. 

De som använder sig av denna beskrivningskategori menar att stress uppstår då eleverna vet att 

de måste visa att de klarar av alla kunskapskrav för ett betyg för att få betyget ifråga. En elev 

utrycker sin uppfattning enligt nedan: 

Elev 3: Ja alltså jag tycker att det är lite svårt för som lärarna har förklarat för oss så är det 
typ alltså man måste få för att få högt betyg så måste du uppfylla alla kriterier på högsta 
nivå och så om du inte gör det så då blir det ju då kan du inte få det högsta betyget och 
om man inte får en uppgift som man kan uppfylla de där kriterierna igen och vi brukar 
oftast ha kanske bara två ja kriterierna som vi kan uppfylla två gånger per termin. 
Intervjuare: Hur får det dig att känna då när det är just så att man måste klara av alla 
kunskapskraven får att få ett visst betyg? 
Elev 3: Ja lite dåligt det- det är ju svårt för misslyckas- om du bara har en dålig dag eller 
något och misslyckas på två prov så kommer då vet du att du inte kan nå det där målet 
för om vi inte kommer göra det igen på kursen de är ju ganska omöjligt. 

Uppfattningen som uttrycks är att det är svårt att uppfylla alla kunskapskrav för ett visst betyg när 

det bara finns ett begränsat antal tillfällen där eleven kan visa att hen klarar av ett kunskapskrav. 

Eleven ifråga upplever detta som dåligt. En liknande uppfattning uttrycks av en annan elev: 

Elev 1: Ja det tror jag. Jag vet ju att det är flera i min klass som tycker att det är liksom 
stressigt och det är omöjligt att få ett A så det är ingen idé ens att försöka det vet jag att 
många känner också liksom. Det hör man ju liksom på sociala medier och sådant där 
också. Där folk visar såhär ja men hur rättvist är det liksom om man har haft A i stort sett 
i alla delar och så får man ett E eller någonting på något och så får man ett C. Så jag vet 
att många tycker att det är ganska orättvist system där man måste lägga ner väldigt mycket 
tid och verkligen kämpa för att få- få ett A. 

Även denna respondent behandlar negativa aspekter av att behöva klara av alla kunskapskrav för 

ett betyg för att få betyget ifråga, men hen tar också upp ämnet sociala medier. Den uppfattning 

eleven har av betygsystemet påverkas i det här fallet av det hen läser på sociala medier.  

De tre lärarna som använder sig av beskrivningskategorin uttrycker uppfattningar som liknar 

de båda elevernas. En exemplifierande utsaga ges nedan: 

Lärare 4: Ja jag tror det. Det tror jag men alltså framförallt om man känner att det var 
enda chansen jag vet inte jag skulle ju bli jättestressad av det och ja har man då fått ett 
betyg man inte… man känner att man skulle klara bättre egentligen eller önskar då- då är 
det här systemet så dumt ja men då är det kört. Om då läraren går stenhårt efter det jag 
tror inte att det är så mycket så. 

Läraren tror att eleverna framförallt blir stressade då de känner att de bara har en chans till att 

visa att de klarar av ett kunskapskrav. De andra lärarna delar denna uppfattning. Ett misslyckande 
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på en examination kan enligt dem bli något som eleverna upplever som väldigt jobbigt. Senare i 

intervjun uttrycker också läraren som citeras ovan att utformningen av kunskapskraven gör det 

svårt för läraren att hinna med att testa alla kunskapskraven flera gånger.  

En av lärarna och en av eleverna använder sig dock av beskrivningskategori B nedan: 

B) Kunskapskraven kopplas inte till stress då eleverna inte blir stressade av att de känner att 

de måste prestera på topp i alla moment. 

Citatet nedan kommer från intervjun med läraren som använder sig av denna 

beskrivningskategori: 

Intervjuare: Jag tänkte fråga också det har ju varit en del debatt kring det här med 
kunskapskrav och att det har mycket press på eleverna för att det handlar om att man 
måste klara av alla kunskapskrav för att få betyget ifråga. Är det här någonting som du har 
märkt av att ni har fått frågor kring eller som har diskuterats eller… 
Lärare 3: Inte jättemycket för att jag tycker det finns tydliga sätt att illustrera det där. 

Läraren uttrycker att eleverna vet om att ett prov eller en uppgift inte är avgörande för deras 

betyg eftersom att det finns tydliga sätt att förklara detta på. Därför menar läraren att eleverna 

inte behöver känna någon stress i relation till denna del av kunskapskravens utformning.  

Den elev som använder sig av beskrivningskategori B ger en utsaga som skiljer sig från 

lärarens i och med att hen anser att resultatet på ett moment kan påverka slutbetyget. Denna elev 

ser dock inte detta som en stressfaktor. Citatet nedan kommer från intervjun med eleven ifråga: 

Elev 4: Nä det har inte gått så jättedåligt men alltså nä jag skulle inte säga jag blir inte 
stressad eller då är det väl då får man väl veta att då behöver man väl träna mer på det här 
då. 
Intervjuare: Mm och just det här som du nämnde med att man måste i stort sett- man 
måste klara av ganska många saker då för att få det här att man har vissa chanser på sig att 
fixa kunskapskraven är det någonting som du känner att det kan vara stressframkallande 
så att man känner att åh nej nu misslyckades jag på det här och det kommer inte en- en 
chans till? 
Elev 4: Nej det skulle jag inte säga att… nä jag är ganska avslappnad till… yes. 

Tidigare i intervjun nämner eleven att ett dåligt resultat kan dra ner en elevs slutbetyg, men citatet 

ovan visar som sagt att eleven inte blir stressad av detta. 

7.2.3 Stressens påverkan på motivationen 

Inom temat Kunskapskravens eventuella koppling till stress behandlas också det datagenererade 

undertemat Stressens påverkan på motivationen. Två av eleverna i studien anser att stress i regel 

påverkar deras motivation till det negativa och två elever i studien anser att stress respektive 

misslyckanden påverkar deras motivation till det positiva. Därmed framträder två 

beskrivningskategorier i intervjuerna med eleverna. Den första av dessa är följande: 

A) Stress kopplad till kunskapskrav påverkar elevernas motivation till det negativa. 

Ett exempel på ett citat som visar beskrivningskategori A ges nedan: 
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Intervjuare: Påverkar det din motivation på något vis så när du börjar känna dig stressad? 
Elev 1: Ja. Då- det är ju klart att man- man känner ju snart skiter jag i det istället bara för 
att man- man får så mycket stress. 

Stress kan enligt utsagan bidra till att eleven blir mindre motiverad till att utföra en uppgift.  

Detsamma uttrycks i intervjun med den andra eleven. Denne utvecklar också detta genom att 

uttrycka att ett misslyckande kan leda till en känsla av uppgivenhet. Dessa elevers utsagor kan 

ställas i relation till de utsagor som ges i beskrivningskategorin nedan:   

B) Stress kopplad till kunskapskrav påverkar elevernas motivation till det positiva. 

I följande utsaga uttrycker eleven att stressen blir en sporre trots att den upplevs som jobbig: 

Intervjuare: Påverkar då det din motivation på något vis att du är stressad? Blir du… 
Elev 2: Ja ja det tror jag nog hade jag varit lugnare och så och tänkt att ja men det löser sig 
då hade jag nog inte haft de betygen jag har. 
Intervjuare: Då tänker du att då hade motivation gått ner lite då hade du tänkt äsch det… 
Elev 2: Ja kanske ja. 
Intervjuare: Så i det här läget är det mer så att du känner stress och press och då blir du 
motiverad till att göra så bra som möjligt? 
Elev 2: Ja. 
Intervjuare: Så det sporrar dig litegrann även om det är jobbigt. 
Elev 2: Ja lite. 

Stressen framhålls i utsagan som en bidragande faktor till elevens goda studieresultat. Den sista 

eleven känner inte stress i relation till betyg och bedömning, men uttrycker ändå att ett misslyckat 

resultat kan fungera som en sporre. Elevens synsätt liknar därmed det synsätt som uttrycks ovan. 

De fyra lärarna använder sig alla av samma beskrivningskategori när de behandlar stressens 

påverkan på elevernas motivation. Beskrivningskategorin är följande: 

C) Stress kopplad till kunskapskrav påverkar olika elever på olika sätt. 

Exempel på användningen av denna beskrivningskategori ges nedan: 

Lärare 1: Ja. Ja precis. Alltså man kan nog få hela spektrumet där att alla- allt från att man 
ger upp helt till att man blir sporrad av det vält- det tror jag. 

Lärare 4: Ja kanske i alla fall om de kanske inte det kanske också är olika från skola till 
skola och grupp till grupp men om man inte vågar alltså om man inte vågar köpslå med 
läraren eller liksom såhär förhandla okej det där gick inte så jättebra men kan jag visa på 
något annat sätt. Då tror jag man kan… om man inte har ett eget intresse för ämnet så 
kan man säkert tappa en del och man kanske inte heller vet om att eller förstår att man 
kanske kan få visa det där en gång till. 

Att vissa elever kan ge upp på grund av stressen som till exempel ett misslyckat prov innebär, 

men att samma upplevelse kan göra andra elever sporrade framgår av den första respondentens 

utsaga. Den andra respondenten påpekar att olika elevgrupper kan påverkas av stress på olika 

sätt. Hen menar därtill att det finns elever som inte är medvetna om att de kan få en andra chans. 
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7.3 Förmedling av kunskapskrav 

Avsnitt 7.3 behandlar datagenererade underteman till temat Förmedling av kunskapskrav. Inom varje 

undertema presenteras beskrivningskategorier och utsagor som används av lärare och elever. 

7.3.1 Förmedling av kunskapskrav vid uppstart av en kurs 

Inom temat Förmedling av kunskapskraven vid uppstart av en kurs framstår följande 

beskrivningskategori som mer framträdande än den andra, då tre lärare respektive elever uttrycker 

en negativ inställning gentemot detta sätt att förmedla kunskapskraven på: 

A) Förmedling av kunskapskrav vid uppstart av en kurs fungerar inte. 

Eleverna säger att några lärare på deras skola muntligt förmedlar kunskapskraven i helklass. Tre 

elever uttrycker dessutom att några lärare lämnar ut papper med information om kunskapskraven 

som eleverna själva förväntas läsa. Alla elever utom en uttrycker att detta sätt att förmedla 

kunskapskraven på inte leder till en god förståelse för dem, samt att de snabbt glömmer bort 

informationen. Följande utsaga ger en representativ bild av inställningen hos dessa elever, vilka 

alla upplever att de skulle behöva återkomma till kunskapskraven under terminen: 

Elev 1: Ja det är ju- det är ju helt alltså beroende på lärarna också sådär men generellt så 
tycker jag att det är ganska bra information för man får ju alltid ett papper i början liksom 
där man kan- man kan ju välja att titta tillbaka på det sen men det är väl det att man- man 
gör inte det för man- man är väl lite lat så kanske och de påminner inte heller så mycket 
så då kanske det blir att man glömmer bort dem där också man får dem i början av 
terminen och sen så tappar man bort dem. Man tänker inte på dem eller lägger undan 
dem eller någonting. 

Alla elever uttrycker att sättet lärare förmedlar kunskapskraven på i början av en kurs varierar. En 

elev tillägger att några lärare uppmanar eleverna att själva gå in och läsa på Skolverkets hemsida. 

En annan elev tillägger att några lärare inte förmedlar kunskapskraven alls i början av en kurs. 

Tre av lärarna uttrycker liksom eleverna en tydligt negativ inställning till att förmedla 

kunskapskraven i början av en kurs, då de upplever att eleverna inte minns informationen. Dessa 

lärares perspektiv exemplifieras med följande utsaga: 

Lärare 1: Alltså ja sen känner jag ju alltid de- nästan lite nödtvunget att man ska visa det i 
början när man startar en kurs men egentligen så är ju det helt värdelöst för jag tror inte 
de tar in någonting av det. Speciellt inte i ettan när de har fullt upp med att liksom titta på 
varandra och sådär så. Alltså här är kunskapskraven för svenska ett jag menar det går ju 
bara in och ut liksom.  

Denna negativa inställning till trots förmedlar två av dessa lärare kunskapskraven på det här 

sättet; båda upplever att de känner att de måste göra det. En av dessa lärare uttrycker att det är 

det klassiska tillvägagångssättet. En lärare berättar också att hen helt har slutat att presentera 

kunskapskraven i början av en kurs med motiveringen att det är helt meningslöst, i och med att 

läraren själv inte heller skulle komma ihåg sådan information ett halvår senare. 
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En elev samt en lärare uttrycker inte att de har en negativ inställning till att förmedla 

kunskapskraven vid uppstarten av en kurs, men de uttrycker heller inte en positiv inställning; de 

berättar bara att det förekommer. De använder följande beskrivningskategori: 

B) Förmedling av kunskapskrav vid uppstart av en kurs fungerar varken bra eller dåligt. 

Tidigt i intervjun uttrycker en av eleverna att det ibland är svårt att förstå kunskapskraven när de 

presenteras i början av en kurs, men hen säger också, när frågan återkommer längre in i intervjun, 

att hen får en ganska bra förståelse för kunskapskraven genom en muntlig presentation i början 

av kursen. Den förmedling av kunskapskraven som sker i form av utlämning av papper som 

eleverna själva ska läsa kritiseras dock av eleven. Följande citat illustrerar denna 

beskrivningskategori från lärarens perspektiv: 

Lärare 2: Man säger att de finns men vi pratar inte så fördjupat om dem liksom för det 
blir kollrigt i huvudet på dem. Men sen så- jag kan säga så här att ja nu har jag nämnt det 
här men vi kommer att komma tillbaks till det och så kommer och så kommer ni titta och 
ser ni att det här hänger ihop med det och så vidare. 

Läraren berättar att hen förmedlar kunskapskraven i början av en kurs för att lärarna på skolan 

har blivit instruerade att göra detta av ledningen och uttrycker inte, till skillnad från de andra 

lärarna, några starka partiska åsikter om arbetssättet. Hen säger också att kunskapskraven 

presenteras kortfattat och att presentationen kompletteras under kursens gång. 

7.3.2 Förmedling av kunskapskrav i den dagliga undervisningen 

Alla fyra lärare samt en elev uttrycker samma beskrivningskategori inom temat Förmedling av 

kunskapskrav i den dagliga undervisningen. Beskrivningskategorin som används är: 

A) Förmedling av kunskapskrav i den dagliga undervisningen förekommer. 

Alla lärare upplever att de talar om kunskapskraven i den dagliga undervisningen. Tre av dessa 

lärare besvarar frågan genom att hävda att de refererar till kunskapskraven när de presenterar ett 

nytt delmoment. Detta behandlas ytterligare i avsnitt 7.3.3. Följande utsaga förmedlar hur en 

lärare använder sig av kunskapskraven när en elev vill ha hjälp att nå ett visst betyg: 

Lärare 1: Ja det kan ju till exempel vara när en elev vill ha hjälp att nå ett visst betyg och 
då behöver man ju faktiskt hänvisa till kunskapskraven. För a- å titta- det står ju här att 
om du ska nå det här betyget då måste du göra de här sakerna. Har du gjort det nu i ditt 
arbete här? Måste man fråga sig då. Och så kan man försöka resonera fram med elever 
om är det uppfyllt eller inte? Vad behöver du göra mer i sådana fall och så? Ja jo det dyker 
upp situationer. 

Två lärare uttrycker även att de refererar till kunskapskraven när elever ifrågasätter varför de 

måste utföra en viss typ av uppgift, vilket exemplifieras i följande utsaga: 

Lärare 3: Det är framförallt när man presenterar någonting. Men sen så kan det ju hända 
när en elev ställer liksom enstaka frågor till en varför gör vi såhär och inte såhär där man 
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ibland men det är väldigt sällan motiverar jo men vi måste jobba med den här biten för att 
det säger de här liksom. Men det är väldigt sällan. 

De två citerade utsagorna skiljer sig något åt, men handlar båda om att kunskapskraven används 

som stöd för att förklara kursens innehåll för eleverna. 

Alla elever utom en uttrycker att de inte upplever att lärarna förmedlar kunskapskraven i den 

dagliga undervisningen under följande beskrivningskategori: 

B) Förmedling av kunskapskrav i den dagliga undervisningen förekommer inte. 

De tre eleverna upplever inte att kunskapskraven förmedlas spontant i den dagliga 

undervisningen. En elev uttrycker att sådan förmedling borde användas:  

Elev 1: Ja kanske lite mer och titta och man kanske kan gå igenom en till gång tillsammans 
kanske i mitten av terminerna eller någonting och kolla på kunskapskraven. 

I exemplet uttrycker eleven att hen skulle vilja att kunskapskraven upprepades i mitten av 

terminerna, vilket även nämns i avsnitt 7.3.1. Ingen elev upplever som sagt att detta förekommer. 

En elev nämner dock att en lärare förmedlar kunskapskraven i början av ett nytt område, vilket 

behandlas i avsnittet som följer detta. 

7.3.3 Förmedling av kunskapskrav i början av ett nytt område 

Inom temat Förmedling av kunskapskraven i början av ett nytt område uppger fyra lärare och en elev att 

kunskapskraven förmedlas i början av ett nytt område. Beskrivningskategorin som används är: 

A) Förmedling av kunskapskrav i början av ett nytt område förekommer. 

Följande utsaga kommer från den enda eleven som uttrycker att lärare förmedlar kunskapskraven 

i början av ett nytt område. Eleven utvecklar svaret med följande exempel: 

Elev 4: Om jag tar till exempel på svenskan då att när vi ska hålla på med en sak då så tar 
han upp då har han liksom klippt ut och kanske förenklat kunskapskraven lite så att det är 
lite lättare och han har lagt in lite egna ord i det så att man ser exakt och just de som är 
med det är de här som testas nu. 

Eleven menar med andra ord att svenskläraren förmedlar kunskapskraven på detta sätt. Lärarna 

uttrycker alla att de brukar tala om kunskapskraven i början av ett nytt område. En lärare svarar 

jakande på frågan, utan att utveckla svaret vidare. Två av de andra lärarna uttrycker följande:  

Lärare 2: Det är lite olika men då ibland så berättar jag efter vi har gjort momenten för 
annars blir man så fixerad du vet jag ska uppfylla det här bla bla bla bla bla. Utan jag 
pratar om det löst och att nu ska vi göra det här och så vidare […] efteråt så kommer jag 
påvisa […] att här nu landar ni i det här kunskapskravet nu gjorde ni det här 
kunskapskravet […] 

Lärare 3: Det vanligaste jag gör det är att varje gång jag börjar på ett nytt moment så går 
jag igenom och förklarar hur det här är kopplat till vad det är. Sen så brukar det oftast i 
regel finnas med på någon typ av instruktioner till uppgiften eller så någon inledning 
såhär. Men jag har prövat så många sätt och det är inget som funkar. 
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Utöver det som uttrycks i citaten förklarar en lärare att hen brukar bryta ner kunskapskraven och 

omformulera dem så att de blir mindre abstrakta och lättare att använda vid bedömning, i 

enlighet med vad en av eleverna svarade ovan. Alla dessa lärare brukar alltså förmedla 

kunskapskraven i början av ett nytt område. Deras utsagor skiljer sig dock något åt. En av lärarna 

uttrycker att dennes förmedling av kunskapskraven varierar; i början av en kurs brukar hen endast 

nämna kunskapskraven för att undvika att eleverna fokuserar för mycket på dem. En annan lärare 

berättar att denne kopplar kunskapskraven till momentet, men tillägger att inget sätt att förmedla 

kunskapskraven på upplevs fungera särskilt bra. 

Två av eleverna uttrycker att de inte upplever att kunskapskraven presenteras i början av ett 

nytt område. Detta kommer till uttryck i denna beskrivningskategori: 

B) Förmedling av kunskapskrav i början av ett nytt område förekommer inte. 

Nedan följer två utlåtanden som exemplifierar denna beskrivningskategori: 

Intervjuare: Men hur är det om ni startar upp ett nytt område […]? 
Elev 1: Ibland… men inte så jätteofta tycker jag inte utan det är mer att de presenterar 
området och sådär men inte så mycket vad det är man ska alltså kunna visa och sådant 
där. Det tycker jag inte. 

Elev 3: Alltså det är så det beror ju på jättemycket vissa- någon på el gör det och några de 
andra gör det inte och så matten har vi inte jag tror vi kollade i början av ja när skolan 
började kollade vi på betygsystemet men inte nu. 

Ingen av eleverna anser alltså att kunskapskraven normalt presenteras i koppling till nya områden. 

Eleverna uttrycker dock att detta varierar mellan lärare och ämnen. Därmed görs en antydan om 

att förmedling av kunskapskrav inte förekommer systematiskt i början av ett nytt område. 

7.3.4 Enskilda samtal om kunskapskrav 

Inom temat Enskilda samtal om kunskapskrav uttrycker alla elever att de känner att de har en 

möjlighet att söka upp lärare för att prata om kunskapskrav. Tre elever uttrycker dock att de av 

olika anledningar inte brukar utnyttja denna möjlighet. Beskrivningskategorin följer nedan: 

A) Elever söker sällan upp lärare för enskilda samtal om kunskapskrav. 

Följande utsagor belyser denna beskrivningskategori, där eleverna förklarar att de inte brukar 

utnyttja möjligheten att söka upp lärare för enskilda samtal: 

Elev 1: Ja de- det är klart att man kan göra det men ja- jag har inte- ja- jag har inte känt att 
jag att jag alltså jag vet inte jag har inte gjort det bara. Man är väl lite lat så att man- att 
man inte orkar fråga men det är klart att man kan göra det om man verkligen känner att 
man vill ha reda på det då är det ju klart man kan göra det. 

Intervjuare: Brukar du göra det? 
Elev 2: Nej. 
Intervjuare: Men du skulle kunna tänker du eller? 
Elev 2: Ja. Ja ja ja. Men jag tycker jag har ganska mycket koll. 
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Intervjuare: Känner du att du skulle kunna komma till din lärare och fråga om 
kunskapskrav eller betyg eller så? 
Elev 4: Ja men det skulle jag nog ja det kan jag. 
Intervjuare: Brukar du göra det? 
Elev 4: Nä jag är inte så jag kör mest på gör det jag ska göra bara. 

Ingen av dessa elever brukar söka upp lärare för enskilda betygsrelaterade samtal. Deras utsagor 

skiljer sig dock något åt genom att en elev uttrycker att det beror på att eleven redan har 

tillräckligt goda kunskaper om kunskapskraven, medan en annan tror att detta beror på lathet. 

En lärare svarar att ”[eleverna] har alla möjligheter men det är väldigt väldigt sällan […]” på 

frågan angående huruvida eleverna brukar söka upp läraren för att tala om betyg. En annan lärare 

besvarar samma fråga med att det endast är några få elever som gör detta. I följande utsaga 

uttrycker ytterligare en annan lärare att dessa typer av elevsamtal väldigt sällan förekommer: 

Lärare 4: Ibland- ibland. Inte så ofta. Jag tycker snarare att det är tvärtom jag tycker ofta 
att det är så att man som lärare lägger ner väldigt mycket tid på sådant här och sen inte får 
någon respons. 

Samtliga lärare uttrycker att enskilda samtal om betyg förekommer, om än sällan. Två av lärarna 

uttrycker dock inte explicit att det är ovanligt att elever söker upp dem för enskilda samtal, utan 

besvarar istället frågan genom att förklara vad eleverna vill tala om när de väl samtalar med sina 

lärare. Detta resulterar i att deras svar kategoriseras under följande beskrivningskategori: 

B) Elever söker upp lärare för enskilda samtal om kunskapskrav. 

Följande utsagor är exempel på denna beskrivningskategori: 

Intervjuare: Händer det att eleverna söker upp dig och vill prata om sina betyg eller… 
Lärare 1: Jo då det händer fast de kanske inte har den ingång- de kanske inte kommer och 
frågar det här kunskapskravet hur har du tänkt här egentligen utan det är mera de vill ju 
gärna ha positiv feedback oftast och veta hur- 

Intervjuare: Vad kan det vara för saker som de funderar över då? 
Lärare 2: Räckte det ja- jag gjorde? Är den vanligaste. Räckte det? 

Båda lärarnas utsagor handlar om att eleverna ofta vill ha feedback, snarare än att få reda på 

vilken betygsnivå de befinner sig på. Detta behandlas vidare i avsnitt 7.4.5. Den enda eleven som 

uttrycker att denne brukar prata med lärare utvecklar inte svaret. 

7.3.5 Variation mellan lärare gällande förmedling av kunskapskrav 

I temat Variation mellan lärarna gällande förmedling av kunskapskrav förekommer endast en 

beskrivningskategori. Denna är: 

A) Det förekommer en variation mellan lärare gällande förmedling av kunskapskrav. 
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Samtliga elever uttrycker att det finns en variation mellan lärare gällande förmedlingen av 

kunskapskrav. Exempel på detta finns från avsnitt 7.3.1 till och med avsnitt 7.3.4. Nedan följer 

lärarnas perspektiv på detta tema: 

Lärare 1: Ja vi har ju inget gemensamt som gäller alla så på skolan men jag vet ju att vi 
inom svenskan jobbar väldigt mycket på samma sätt så att vi- det är ju bra likvärdighet 
eller vad man säger men sen- det kan nog se ut lite hur som helst nästan. 

Lärare 4: […] mellan olika ämnen och mellan olika lärare och jag tror kanske också olika 
generations- generationer ser olika på det och jobbar väldigt olika. 

Lärare 3: Alltså vi har haft massa diskussioner och möten och pratat massa sådana saker. 
Men alltså det är ju i princip de här sakerna som folk testar liksom. Med skriftligt med 
muntligt med instruktioner på webben med instruktioner i uppgifterna. 

Lärarna uttrycker att det finns en variation inom lärarkåren gällande tillvägagångssätt för 

förmedling av kunskapskrav. Den första utsagan bland citaten ovan uttrycker att variationen kan 

tänkas vara ännu starkare mellan olika program. Den andra läraren tror att denna variation kan 

bero på en mängd olika faktorer och den tredje läraren berättar att tillvägagångssättet för 

förmedlingen av kunskapskraven är något som diskuteras i arbetslag och på möten. 

7.3.6 Användning av elevexempel vid förmedling av kunskapskrav 

I temat Användning av elevexempel vid förmedling av kunskapskrav förekommer, liksom i föregående 

tema, endast en beskrivningskategori: 

A) Användning av elevexempel vid förmedling av kunskapskrav gör kunskapskraven tydligare. 

Tre elever uttrycker i intervjun att de upplever att kunskapskraven blir tydligare när olika 

betygsnivåer illustreras med hjälp av elevtexter. Eleverna beskriver på liknande sätt hur elevtexter 

kan förtydliga kraven för de olika betygsnivåerna. Detta exemplifieras med följande citat: 

Intervjuare: Kan du ge något exempel på någon som har gjort- gjort det på ett bra sätt så 
att du har kunnat förstå? 
Elev 1: Ja men som att man tar exempel på olika uppgifter. Det här- då får man ett papper 
på det här är på A-nivå och sen kanske- tar man en annan på E-nivå och så kan man 
jämföra hur de har skrivit och såhär byggt upp argument och sådant så att man ser tydligt 
vad det är- vad det är de vill ha. Det tycker jag är bra. 

Respektive lärare uttrycker, liksom eleverna, att elevtexter utgör ett bra verktyg för att förmedla 

och förtydliga kunskapskrav för eleverna. Frågan besvaras i sin enkelhet av en lärare genom att 

hen säger att ”[…] elevexempel funkar jättebra”. En annan lärare upplever att det sätt som 

fungerar bäst är att nämna kunskapskraven löst i början av kursen och sedan referera tillbaka till 

dem efter att eleverna har uppfyllt något av kriterierna. Användningen av elevernas egna texter 

som referens är tänkt att få eleverna att reflektera över sitt eget lärande. Följande citat illustrerar 

lärarnas syn på användandet av elevtexter vid förmedling av kunskapskrav: 



 

 37 

Lärare 1: Man behöver liksom omsätta det i någonting som är lättare att ta på så- de- man 
kanske kan- man måste ju jobba med vissa uppgifter och sen kunna hänvisa tillbaka till 
dem när man pratar om kriterierna. […] Men om man bara står och rabblar kriterierna i 
början av kursen det förstår de ju ingenting av liksom. 

Lärare 4: Dels har jag försökt mer och mer arbeta med liksom riktiga elevtexter som 
eleverna själva får läsa texter som- som andra elever har skrivit och så kan man diskutera 
vad varför är den här texten bra eller vad är bra med den och vad skulle man kunna alltså 
varför tror du att den här texten fick det här betyget eller inte. 

Den ena läraren uttrycker ett behov av att omsätta kunskapskraven i något greppbart och nämner 

texter, vilka eleverna själva har skrivit tidigare under kursen, som ett verktyg som möjliggör detta. 

Den andra läraren uttrycker att hen försöker att använda sig mer av elevtexter för att illustrera 

kunskapskravens innebörd, vilket tyder på att läraren anser att det fungerar bra. Respektive lärare 

anser alltså att elevtexter är ett användbart verktyg vid förmedlandet av kunskapskrav. 

7.4 Lärares arbete med att motverka stress relaterad till kunskapskraven 

Avsnitt 7.4 behandlar datagenererade underteman till temat Lärares arbete med att motverka stress 

relaterad till kunskapskraven. Inom varje undertema presenteras beskrivningskategorier och utsagor 

som används av lärare och elever. 

7.4.1 Att motverka stress hos elever 

Temat Att motverka stress hos elever berörs endast av tre lärare. Två av dessa lärare uttrycker följande 

beskrivningskategori: 

A) Saknar metodik för att motverka stress hos elever. 

Ingen lärare uttrycker att den har ett utarbetat förhållningssätt till att hantera stressade elever. 

Följande lärare uttrycker även explicit att de saknar en metodik för detta: 

Intervjuare: Arbetar du på något visst sätt för att motverka stress relaterad till betyg och 
kunskapskrav […]? 
Lärare 4: Jag tror att jag har ingen såhär speciell metodik alltså inget sådant. 

Lärare 1: Ja jag vet inte. Jag tror inte jag har någon såhär färdig idé för att det handlar ju så 
mycket om vem- vem det är också. 

I båda dessa utsagor framgår det att lärarna saknar ett planerat arbetssätt för hur de kan motverka 

stress hos elever. Ingen av eleverna svarar någonting som direkt kan kopplas till svårigheterna i 

arbetet kring att motverka betygsrelaterad stress. En av dem uttrycker dock att denne inte 

upplever att lärarna försöker motverka betygsrelaterad stress, vilket kan kopplas till lärarnas 

upplevelser av svårigheter inom området. 

Endast en av lärarna uttrycker följande beskrivningskategori:  

B) Det finns inget behov av att motverka stress hos elever. 
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I följande utsaga uttrycker en av lärarna att denne inte upplever några svårigheter med att 

motverka stress hos eleverna:  

Intervjuare: Gör du någonting så för att motverka stress relaterad till betyg och bedömning 
och sådant? 
Lärare 3: Jag upplever ju att i varje fall hos oss så har vi ganska få elever som är stressade 
över och de flesta är rätt chill. Sen så kan det ju vara så det kan ju vara de som är 
stressade utan att man märker det. 

Läraren uttrycker ingen uppfattning angående huruvida det är svårt att motverka stress i och med 

att hen inte behöver arbeta med detta på sin arbetsplats då eleverna inte upplevs vara stressade. 

7.4.2 Elever ges flera chanser  

Inom temat Elever ges flera chanser framgår det att alla respondenter anser att eleverna görs 

medvetna om det faktum att de har flera chanser på sig att visa att de klarar av ett kunskapskrav. 

Temat kan trots detta delas upp i två beskrivningskategorier utifrån förmedlingens syfte. Samtliga 

lärare och elever, med undantag för en elev som inte ger något svar som kan härledas till temat, 

anser att lärare förklarar att eleverna har flera chanser på sig att under kursens gång visa att de 

klarar av ett kunskapskrav. Två elever samt två lärare uttrycker dessutom att detta delvis görs med 

ambitionen att ge en lugnande effekt. De använder sig av följande beskrivningskategori: 

A) Elever ges flera chanser i syfte att ge en lugnande effekt. 

Båda eleverna svarar jakande på frågan om huruvida lärarna försöker motverka stress, och 

nämner att detta görs genom att berätta att eleverna har flera chanser att visa att de klarar av ett 

kunskapskrav. De menar dessutom att betyget inte är helt slutgiltigt innan kursen är slut och att 

eleverna har en chans att påverka det under kursens gång: 

Intervjuare: Är det så att dina lärare gör någonting för tycker du för att ni inte ska tycka att 
det är så jobbigt och stressigt med betyg? Försöker de på något vis motverka den här 
stressen? 
Elev 1: Ja. Ja ja ja. Ja. De- det tycker jag för att de är inte så- det gör inte så mycket om 
alltså om det går fel för det går alltid att gö- alltså rätta till det sen liksom man får alltid en 
andra chans litegrann här tycker jag. Att det inte liksom är fast och spikat på det första 
man gör utan man kan oftast få en chans till. Om man vill det då. Om man känner att det 
är värt det så får man ju göra lite till arbete. 

Elev 2: Ja vissa lärare gör det absolut. Men jag kommer inte på någonting just nu men jag 
vet att alltså många är såhär du behöver inte vara orolig över det där liksom. Men det är ju 
många- det som jag tycker är skönt många ser ju int- kollar ju inte bara på- på betygen så 
många kollar hur man är under lektionerna också. Att de tycker att det också är en stor 
del. 

En av eleverna uttrycker att det finns en variation mellan lärare. Vidare uttrycker hen att elever 

har en chans att visa vad de kan även under lektionstid och att kunskapskraven inte enbart prövas 

genom inlämningsuppgifter. Den andra eleven uttrycker att eleverna själva måste kontakta läraren 

för att ha en möjlighet att höja ett betyg med en extrauppgift. 
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En av lärarna säger inte uttryckligen att eleverna får förklarat för sig att de har flera chanser att 

uppnå ett kunskapskrav, men uttrycker att de ges en möjlighet att visa att de når dem. I exemplet 

nedan förklarar läraren att denne har använt sig av en uppsamlingsuppgift i detta syfte. Detta görs 

också uttryckligen för att ha en lugnande effekt på eleverna. I det nedersta citatet uttrycker läraren 

att hen, på grund av sin personlighet, väljer att ge eleverna andra chanser ifall de misslyckas med 

en uppgift. Även denna lärare uttrycker att detta är i syfte att lugna eleverna: 

Lärare 1: […] Jo förra- det var också förra året när jag hade svenska 1. Då lade jag in 
liksom en- en uppgift på slutet som var till för att täcka just vissa betygskriterier som jag 
vet att det var många som behövde jobba mer med för att höja sig och då tog jag upp det 
och d- det var- hade ju liksom en lugnande effekt på många […]  

Lärare 4: […] men nu tror jag kanske att det har med min personlighet att göra att jag är 
väldigt väldigt bra på att ge andra chanser alltså om det är någon elev som är väldigt 
stressad över någonting så är det lite så som… låter jag dem alltid göra det en gång till 
eller ja men då får du visa mig igen och jag tror att de flesta känner sig ganska lugna då 
det är i alla fall min upplevelse. 

En elev och två lärare uttrycker att eleverna görs medvetna om att de har fler chanser att klara av 

kunskapskraven, men nämner inte att detta görs i syfte att ha en lugnande effekt på eleverna. De 

använder sig istället av beskrivningskategorin nedan:  

B) Elever ges flera chanser för att lärare måste ge dem det. 

Eleven nedan uttrycker en medvetenhet om att hen har flera chanser på sig att klara av ett 

kunskapskrav, men nämner inte någon lugnande effekt:  

Intervjuare: Är det lärarna som har berättat det för er att ni- att man måste lyckas med man 
måste klara allt för att få betyget? 
Elev 3: Nej inte riktigt men när alltså man har ju fattat det när man sitter varje år utanför 
och ska man- går de igenom kunskapskraven och så ser man ju det är jättelätt att se att ja 
man har den- en på E också resten ja någonstans mittemellan då får man ju inte högre typ 
och så säger de det. 

Eleven uttrycker att hen inte har fått förklarat för sig hur kunskapskraven fungerar. Detta har 

istället framgått genom betygsamtal. Följande två citat är svar på frågan angående huruvida dessa 

lärare informerar eleverna om att ett misslyckande på en uppgift inte påverkar slutbetyget 

negativt. Båda lärarna uttrycker att de informerar eleverna om detta: 

Lärare 2: Ja. Hela- ja det är det enda jag säger ni får göra hur mycket fel ni vill här inne 
men ni ska ändå vara förberedda. Sen kan det bli fel det pratar jag jättemycket om. Det är 
skillnad på att vara fö- oförberedd och att göra fel för mig. 

Lärare 3: Ja det är man ju skyldig enligt Skolverket alltså det måste du ju. Alltså du får inte 
testa ett kriterium bara en gång eller två. Du måste ha flera chanser på dig. 

Dessa två utsagor skiljer sig dock åt. Den ena läraren försöker informera eleverna om att de har 

flera chanser till att visa att de klarar av ett kunskapskrav. Den andra läraren besvarar istället 

frågan genom att förklara att det är en plikt enligt Skolverket att ge eleverna flera chanser att visa 
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att de klarar av kunskapskraven. Denna professionella förklaring till varför läraren arbetar som 

hen gör med detta står i kontrast till den mer personliga förklaringen som en lärare ger i 

beskrivningskategori A. 

7.4.3 Samtal om stress 
Temat Samtal om stress berörs av två lärare, samt två elever. Båda dessa lärare uttrycker en 

beskrivningskategori medan båda eleverna uttrycker en annan. Den beskrivningskategori som 

uttrycks av lärarna är följande: 

A) Samtal om stress är viktiga, men de skulle behöva förekomma oftare.  

Två lärare uttrycker att det är viktigt att prata om betygsrelaterad stress med klassen, men också 

att det skulle vara bra om det gjordes oftare: 

Lärare 1: Ja precis. Och det är de ju inte. Och det berättar jag ju för dem då om de 
kommer och säger så. Men sen- det är ju inte säkert alla kommer och pratar med mig om 
det så att ja- så det är ju också någonting som jag säkert kan komma på att jag ska säga till 
hela gruppen att- det är inte kört utan ni har ju skrivit andra texter tidigare och ni kommer 
få chansen att skriva igen liksom om det skulle behövas. 

Lärare 2: Ja, det gör jag. Jag kan- ma- skulle kunna vara bättre på det ja- e- n- de tycker 
nog att jag inte tar till- tar det tillräckligt allvarligt ibland kan jag tänka att jag var såhär ja 
och så har vi ju betyg i den här kursen kan jag säga. Ni får ju betyg det är ju inget jag kan 
göra åt. Så ser världen och livet ut. Men vi får väl försöka göra det bästa utav situationen. 
Är det ok? Ja säger de. Om jag generaliserar. Ja jag borde beka- jag vet inte det är på gott 
och ont det där. Jag har aldrig pratat så mycket betyg med dem på det sättet för det blir så 
oerhört stressande för dem för jag vill inte att de ska se mig som [Lärare 2] med 
betygspiskan. 

Det som skiljer dessa utsagor åt är att en av lärarna försöker att lugna klassen genom att förklara 

att de ges fler chanser att tillgodose kunskapskraven, vilket även berörs i avsnitt 7.4.2, medan den 

andra läraren ser betyg som ett nödvändigt ont som lärare och elever tvingas förhålla sig till. 

Följande beskrivningskategori innehåller enbart svar från elever, vilka upplever att lärare inte 

systematiskt talar om stress i syfte att lugna eleverna:  

B) Samtal om stress förekommer inte systematiskt. 

Att eleverna inte upplever att lärare systematiskt använder sig av samtal i helklass i syfte att 

motverka betygsrelaterad stress framkommer i citaten nedan: 

Intervjuare: […] brukar de prata om betyg och stress och så att…? 
Elev 1: Nej. Nej det tycker jag väl inte. Inte så jättemycket. Det är väl mer när vi har 
sådana ämne- alltså sådana kurser så kan vi komma in på sådana diskussioner men det är 
inte- det är inte så att man tar något specifikt tillfälle och pratar om det här. 

Intervjuare: […] kan du komma och prata om det med någon? Här på skolan så som kan 
hjälpa dig med att- 
Elev 2: Ja det kan jag nog men det gör jag inte. 
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Ingen av eleverna uttrycker att samtal om stress förekommer systematiskt. Det som skiljer deras 

utsagor åt är dock att den ena eleven säger att dessa ämnen kan komma att diskuteras under 

någon kurs, medan den andra eleven uttrycker att det finns lärare som det går att prata med ifall 

det behövs. Hen säger inget om att det förekommer under lektioner, vilket tyder på att så inte är 

fallet. 

7.4.4 Omdömen eller betyg? 
Temat Omdömen eller betyg? berörs av två elever och tre lärare. Nedanstående beskrivningskategori 

framstår som den mest framträdande. Alla respondenter utom en elev använder denna: 

A) Omdömen föredras framför betyg. 

Nedan följer lärarnas utsagor, i vilka respektive lärare förespråkar omdömen framför betyg. I det 

första citatet beskriver läraren ett exempel från en serie lektioner där eleverna får träna på att hålla 

tal och förklarar att eleverna i början av ett sådant arbete endast får ett omdöme som är tänkt att 

hjälpa dem att förbättra sitt tal. Motviljan mot att tala om betyg istället för att ge eleverna 

omdömen, i synnerhet tidigt under en kurs, är stark hos läraren som i den efterföljande utsagan 

uttrycker att eleverna över huvud taget inte bör få betyg under det första året. Denna lärare 

önskar istället att eleverna skulle inleda sin gymnasietid med ett förförståelseår. En lärare uttrycker 

även att det finns en variation bland eleverna, där vissa tycker att uppgifter som inte betygsätts är 

meningslösa att göra medan andra upplever den konstanta bedömningen som ett stressmoment: 

Lärare 1: Första talet de håller då brukar jag egentligen bara ge dem ja det här gjorde du 
bra det här behöver du förbättra. Tänk på att ha en ordentlig inledning och avslutning 
eller någonting sådant där. 

Lärare 2: Nej aldrig i ettan. Jag tycker det- de ä- verkligen inte i ettan. Nej jag tycker- de 
har så- egentligen önskar jag att de inte skulle få något betyg när de gick i ettan. […] Det 

är jättesvårt att liksom gå in i betygsvärlden då. Jag önskar att det var ett förförståelseår.1 

Lärare 4: Ibland finns det ju elever som vill ha betyg på precis allt de gör och de förstår 
inte riktigt poängen med att öva eller liksom att det är en process och du lär dig behärska 
det först innan du gör liksom ett ja innan det är skarpt läge för då tycker de att då är det 
helt meningslöst varför ska vi göra det här om du ändå inte sätter betyg medan andra kan 
ju uppleva det som jättestressande att allting ska bedömas hela tiden. 

Skillnaden mellan dessa utsagor ligger i motiveringen till att ge eleverna omdömen istället för 

betyg. En av lärarna anser att det är stressande för eleverna att tala om betyg, särskilt under det 

första året av gymnasiet. En annan lärare anser att det finns ett problem med att elever vill ha ett 

                                                 

 
1I avsnitt 7.4.4 presenteras en utsaga där samma lärare uttrycker att elever blir stressade av att lärarna talar om 

betyg med dem. 
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betyg på varje uppgift som genomförs, eftersom det tyder på att de inte förstår att lärandet ska 

fungera som en process som på lång sikt leder fram till ett resultat.  

Att lärarna fokuserar på lärandet istället för på betyget upplever denna elev som något positivt: 

Elev 4: Jag tror att ändå när det inte läggs så jätte- för mycket fokus på betyget så brukar 
det resultera i att det går ganska bra för de flesta för det blir ju om man sitter med press 
att man måste prestera ett C eller ett B eller ett A då är det svårt att göra det. 

Hen ser detta som bidragande till att fler presterar bättre. Följande beskrivningskategori används 

endast av en elev: 

B) Betyg föredras framför omdömen. 

Denna elev är den enda bland respondenterna som föredrar att elever ges ett betyg istället för ett 

omdöme. Eleven besvarar frågan genom att säga ”Ja men när de säger ja men du ligger ju- jag vill 

inte sätta ett betyg men du ligger ju på det typ. Ja men. Varför sätter du inte det då då?”. Eleven 

nämner att denne upplever att lärare inte vill tala om för eleverna vilken betygsnivå de befinner 

sig på för tillfället, vilket i det här fallet utgör ett frustrationsmoment. Detta är i enlighet med den 

variation som en lärare nämner finns bland elever. 
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8 Diskussion 

I avsnitt 8 diskuteras resultaten från den kvalitativa innehållsanalysen utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Då respondenternas upplevelser blir underlag för diskussion framgår aspekter 

som kan ligga bakom det som sker på skolans realiseringsarena. Avsnittet syftar både till att ge 

ansatser till svar för respektive frågeställning och till att koppla studiens resultat till den bakgrund 

respektive tidigare forskning som presenteras i avsnitt 2 respektive 3. 

8.1 Kunskapskravens utformning och eventuella koppling till stress 

Syftet med denna studie är som tidigare har nämnts att utifrån debatten om kunskapskravens 

utformning undersöka hur kunskapskravsrelaterad stress kommer till uttryck i intervjuer med fyra 

lärare och fyra elever i gymnasieskolan. Utifrån resultaten som presenteras och analyseras i 7.1 

och 7.2 kan den första frågeställningen diskuteras. Avsnitten visar gymnasielärares och 

gymnasieelevers olika syner på utformningen av kunskapskraven i Gy11 och dessa kunskapskravs 

eventuella koppling till stress. Det analyserade materialet uppvisar en variation av uppfattningar, 

men också kvalitativt liknande utsagor vilka kan inordnas i beskrivningskategorier. 

I avsnitt 7.1 behandlas utformningen av kunskapskraven i Gy11. Analysen av utsagorna i 

avsnittet visar att såväl lärare som elever uttrycker olika uppfattningar om kunskapskravens 

utformning. Framträdande i avsnittet är att alla respondenter utom en uttrycker att utformningen 

av Gy11:s kunskapskrav gör kunskapskraven otydliga. Otydligheten kopplas till återkommande 

formuleringar som nyanserat och utförligt, samt till den tolkning som behöver ske vid förmedlingen 

av sådana formuleringar. Elevernas syn på kunskapskravens tydlighet kan ställas i relation till att 

antalet elever som anser att de får tydlig information om vad de olika ämnena kräver av dem 

minskar enligt Skolverkets (2012:11) attitydundersökning. En viss kritik mot dessa återkommande 

formuleringar kan urskiljas i avsnittets utsagor, men denna kan inte likställas med kritiken som 

respondenterna uttrycker i SOU 2006:77 (2006:130). Eleverna i studien från 2006 riktar en stark 

kritik mot betygssystemet då de upplever att det inte går att förstå vad som krävs för de olika 

betygen. I denna studie uttrycker också två av lärarna att kunskapskraven har blivit tydligare i 

Gy11 och en av dessa lärare beskriver kraven som konkreta. Resultaten kan kopplas till det 

Selghed (2004:123) kommer fram till i sin studie: olika lärare uppfattar betygsystemet på olika sätt. 

Att utformningen gör betygsättning till en tolkningsfråga gör likvärdig bedömning 

svårgenomförd, vilket är något som lärarna i vår studie tar fasta på. I likhet med respondenterna i 

såväl Selgheds (2004:189 ff.) som Mickwitz (2011:107) studie uttrycker de ett behov av mer stöd i 

sitt bedömningsarbete. 

En stor del av forskningen på området betyg och bedömning har rört likvärdig bedömning 

och kopplingen mellan teori och praktik. Wedin (2007:219) beskriver en skolvardag som blir 
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hektisk då lärarna försöker kombinera det som står i läroplanen med det som de ser som sitt 

egentliga arbete. Hennes studie visar att mycket av lärarnas tid läggs på praktisk planering som 

ska se till att alla elever ska kunna uppnå ett godkänt slutbetyg. Vidare konstaterar Mickwitz 

(2011:89) att det tidskrävande arbetet med bedömning går ut över lärarnas övriga arbete. I vår 

studie uttrycker alla lärare att de kan se en koppling mellan det som står i kunskapskraven och 

den praktik som de ägnar sig åt i klassrummet. Deras utsagor innehåller inga beskrivningar av en 

kaosartad vardag som kan likställas med den som beskrivs i de båda studierna. Att 

bedömningsarbetet är tidskrävande är dock något som ett par respondenter nämner. Även 

eleverna kan se en koppling mellan teori och praktik, men deras utsagor skiljer sig från lärarnas i 

att de innehåller beskrivningar av hur detta endast sker då specifika kunskapskrav plockas ut och 

appliceras på enskilda uppgifter. En elev skiljer sig från de andra genom att uttrycka att det alltid 

är svårt att se en koppling mellan teori och praktik. 

I avsnitt 7.1 framstår en tydlig skillnad mellan elever och lärare då samtliga elever använder sig 

av två beskrivningskategorier som lärarna inte använder. De uttrycker både att utformningen av 

kunskapskraven gör det nästintill omöjligt att få ett A och att resultatet på en uppgift kan bli 

avgörande för deras slutbetyg. Lärarna i studien uttrycker inte att det är omöjligt att få ett A och 

de menar alla att det är felaktigt att låta ett resultat bli avgörande för en elevs slutbetyg. Elevernas 

uppfattningar stämmer överens med det som uttrycks i bakgrunden till studien; i likhet med 

eleverna i Hansells (2014) artikel upplever respondenterna att de ständigt måste vara på topp för 

att inte sänka sitt slutbetyg. Såväl lärare som elever är dock överens om att det är möjligt för 

elever att förstå vissa delar av betygsättningen, men inte andra.  

Trots att eleverna i studien uttrycker att ett misslyckande kan bli avgörande för deras betyg 

svarar de, liksom de fyra lärarna, att de upplever bedömningen som rättvis. Detta kan ställas i 

relation till Skolverkets senaste attitydundersökning, vilken visar att andelen lärare som anser att 

de kan tilldela eleverna rättvisa betyg har minskat (Skolverket, 2012:11). En av eleverna uttrycker 

dock också att bedömningen kan vara orättvis. Alm och Colneruds (2015:138) studie visar att 

betygsättning kan upplevas som orättvis då läraren misslyckas med att följa läroplanens riktlinjer, 

ger oklar eller otillförlitlig information eller påverkas av faktorer som egentligen är irrelevanta för 

betygsättningen. I respondentens svar nämns den sista av dessa faktorer; hen upplever 

betygsättningen som orättvis när lärarens egna preferenser spelar in. 

I avsnitt 7.2 behandlas utformningens eventuella koppling till stress. Även i detta avsnitt 

framkommer en variation av uppfattningar och upplevelser.  Att skolan och betygsättningen är en 

av de största stressfaktorerna i ungdomars liv uttrycks i SOU 2006:77 (2006:16) och i Skolverkets 

attitydundersökning (2012:71 f.) svarar 20 % av eleverna som går i årskurs 7-9 och 

gymnasieskolan att de känner sig stressade över betyg minst en gång i veckan. En majoritet av 

eleverna och hälften av lärarna i studien ger också utsagor där de uttrycker att betyg och 

bedömning i största allmänhet kan vara jobbigt och stressframkallande. Samtidigt uttrycker tre 

elever att de i regel har en ganska avslappnad inställning till betyg och bedömning. Två lärare 



 

 45 

menar att det inte går att säga något generellt om elever och stress. De kopplar istället stressen till 

enskilda elevers personligheter eller grupp- och programtillhörigheter. Korps (2006:207 f.) studie 

visar att det finns skillnader mellan olika program då det kommer till elevernas betygsanspråk och 

lärarnas betygsunderlag. Elever på studieförberedande program siktar, enligt lärarna i Korps 

studie, i regel på högre betyg än vad elever på yrkesförberedande program gör och därför 

utarbetar lärarna mer komplexa uppgifter åt dessa grupper. Korps resultat är intressant i relation 

till denna studies resultat eftersom att högre krav på elever på studieförberedande program skulle 

kunna leda till mer stress bland dessa elever. En sådan slutsats stämmer också överens med 

resultatet i SOU 2006:77 (2006:124) då denna studie visar att elever på studieförberedande 

program känner betydligt mer stress än vad elever på yrkesförberedande program gör.  

En majoritet av respondenterna i vår studie ger utsagor där de kopplar stress till 

kunskapskravens utformning. Det i utformningen som anses framkalla stress är att eleverna 

måste visa att de klarar av alla kunskapskrav för ett betyg för att få betyget ifråga. En elev 

upplever att det är jobbigt att det finns så få tillfällen att testa de olika kunskapskraven på och en 

annan elev beskriver stressen över att veta att ett dåligt betyg kan bli avgörande för slutbetyget. 

Lärarna kopplar stressen till såväl antalet kunskapskrav i sig som till det begränsade antalet 

chanser att testa ett kunskapskrav på. Dessa respondenters utsagor stämmer väl överens med det 

som framkommer i SOU 2006:77. Redan i anslutning till den tidigare läroplanen ses 

kunskapskravens otydlighet som en stressfaktor (SOU 2006:77, 123 f.). Många av ungdomarna i 

studien upplever dessutom att de ständigt måste prestera på topp för att få det betyg de vill ha; att 

ha en svacka ses som förödande (SOU 2006:77, 130). En lärare i vår studie uttrycker dock att 

eleverna inte behöver känna någon stress i relation till kunskapskravens utformning då de vet om 

att ett resultat inte kommer att bli avgörande för deras betyg. Denna lärare är den enda i studien 

som inte upplever det faktum att eleverna måste uppnå alla kunskapskrav för ett visst betyg som 

ett problem. En elev upplever inte någon stress i relation till kunskapskravens utformning, men 

hen uttrycker fortfarande att ett misslyckande kan påverka slutbetyget. 

En speciellt stor variation i uppfattningar framgår då respondenterna beskriver den eventuella 

stressens påverkan på motivationen. Två elever menar att kunskapskravens utformning påverkar 

deras motivation till det negativa; ett misslyckande eller känslan av att ständigt behöva vara på 

topp gör dem mindre motiverade till att försöka uppnå ett högt betyg. Deras utsagor stämmer 

med andra ord överens med det som framkommer i Hansells (2014) artikel. En helt motsatt 

uppfattning uttrycks av de andra två eleverna; stress eller ett misslyckande gör dem sporrade till 

att göra bra ifrån sig. Att elevernas utsagor visar upp en variation stämmer väl överens med det 

som uttrycks av lärarna. De upplever alla att olika elever påverkas av kunskapskravsrelaterad 

stress på olika sätt. Dessa tankar stämmer väl överens med Giotas (2006:109 f.); det är viktigt att 

förstå att både kognitiva och miljörelaterade aspekter spelar in då elevers stresskänslor eller 

motivation ska studeras. Denna studie bedöms dock som för liten för att säga något om 

könsskillnader. 
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8.2 Förmedling av kunskapskrav  

Frågeställningen gällande vilka upplevelser de deltagande gymnasieeleverna och gymnasielärarna 

har av förmedlingen av kunskapskrav i klassrummet kan diskuteras i relation till resultatet som 

presenterats i avsnitt 7.3. I avsnittet presenteras bland annat tre olika tillvägagångssätt för 

förmedling av kunskapskrav. Bland dessa nämns förmedling av kunskapskrav i den dagliga 

undervisningen samt vid början av ett nytt område. I båda dessa underkategorier har samtliga 

lärare och en elev uttryckt att respektive metod förekommer, medan resterande elever inte 

upplever detta. Det finns alltså en lucka mellan lärarnas och elevernas uppfattning på dessa två 

punkter. Orsaken till denna lucka är svår att finna. Mickwitz (2011:89 f.) studie visar dock att det 

lärarna i hennes studie vill göra inte alltid överensstämmer med det som lärarna faktiskt gör. En 

sådan tolkning skulle kunna förklara skillnaderna mellan lärarnas och elevernas upplevelser. 

Gällande förmedlingen av kunskapskrav vid uppstart av en kurs uttrycker respondenterna inte 

ifall det förekommer eller ej, utan besvarar istället huruvida det fungerar. Sex av åtta respondenter 

uttrycker en negativ inställning till detta tillvägagångssätt för förmedling av kunskapskrav. 

Intressant är också att två av dessa lärare använder denna metod trots sin negativa inställning 

gentemot den. De två respondenter som inte explicit uttrycker en negativ inställning uttrycker sig 

inte heller positivt; de uttrycker snarare att det varken fungerar bra eller dåligt.  Här ser vi alltså en 

överenstämmelse mellan elevernas och lärarnas upplevelser.  

En datagenererad underkategori i avsnitt 7.3 behandlar huruvida elever söker upp lärare för 

enskilda samtal, vilket alla respondenter upplever att de har möjlighet till. Trots detta svarar en 

majoritet av eleverna att de inte tar vara på möjligheten att göra detta, vilket överensstämmer med 

lärarnas uppfattning om att elever sällan söker upp dem för samtal om kunskapskrav. Två lärare 

som uttrycker att elever söker upp dem för samtal menar att eleverna gör detta för att få någon 

typ av feedback snarare än för att diskutera kunskapskrav. Detta kan kopplas till avsnitt 7.4.5, där 

majoriteten av respondenterna uttrycker att de föredrar omdömen över betyg. 

I de båda resterande undertemana använder sig alla respondenter av samma två 

beskrivningskategorier. Alla respondenter upplever att det förekommer en variation mellan lärare 

gällande förmedling av kunskapskrav samt att användning av elevexempel vid förmedling av 

kunskapskrav gör dessa tydligare. Detta är intressant eftersom att respondenterna är eniga om att 

elevtexter som stöd vid förmedlingen av kunskapskrav är positivt, vilket gör metoden till den 

enda metoden där alla respondenter är eniga om dess effektivitet. Att variation förekommer i 

lärares arbete med betygsättning är något som även framkommer i Selgheds (2004:123) 

undersökning. Han förklarar denna variation med att uttrycka att lärarna har olika uppfattningar 

om betygssystemet. Det är i övrigt svårt att relatera den tidigare forskningen till det som 

framkommer i avsnitt 7.3. Anledningen till detta är att denna del av vår studie behandlar konkreta 

exempel på arbetssätt som lärare upplever att de använder sig av för att förmedla kunskapskrav. 

Sådana konkreta arbetssätt berörs inte i den tidigare forskning som refereras i avsnitt 3. 
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8.3 Lärares arbete med att motverka stress relaterad till kunskapskraven  

I följande avsnitt diskuteras frågeställningen gällande vilka upplevelser av gymnasielärares arbete 

med att motverka stress relaterad till Gy11:s kunskapskrav som finns bland gymnasieeleverna och 

gymnasielärarna. 

När lärarna tillfrågas om huruvida de har någon metod för att motverka stress svarar två av 

dem att de saknar detta, och en svarar att det inte behövs på lärarens arbetsplats, i och med att 

eleverna inte upplevs vara stressade. Även läraren som upplever att eleverna inte är stressade 

säger dock att de skulle kunna vara stressade utan att ge uttryck för det. Detta kan upplevas som 

en brist hos lärarna, då de inte har något utarbetat sätt att motverka den stress som eleverna 

upplever i koppling till skolan. Att lärarna inte har ett utarbetat förhållningssätt kan tyckas 

konstigt när undersökningar som Attityder till skolan (Skolverket, 2012) och Ungdomar, stress och 

psykisk ohälsa: Analyser och förslag till åtgärder (SOU 2006:77) visar att skolrelaterad stress är ett 

problem. 

Alla sju respondenter som yttrar sig om detta är överens om att eleverna vet om att de har 

flera chanser på sig att visa att de klarar av varje kunskapskrav. I likhet med respondenterna i 

Wedins (2007:123) undersökning ser lärarna till att eleverna ges flera chanser för att försäkra sig 

om att de når ett godkänt betyg. Två lärare respektive elever uttrycker även att eleverna 

informeras om detta för att ge en lugnande effekt, vilket inte nämns av de övriga respondenterna. 

Vidare uttrycker två lärare att de genom samtal med eleverna försöker stävja betygsrelaterad 

stress. De gör detta genom att bland annat berätta för eleverna att de har flera chanser på sig att 

uppnå kraven. Gällande dessa samtal om stress delar sig dock uppfattningen lärarna och eleverna 

emellan. De två eleverna som uttalar sig om detta menar att detta inte förekommer under 

lektionstid, med undantag för enstaka gånger, då det förs på tal av elever. 

Majoriteten av respondenterna uttrycker att de föredrar att tala om omdömen framför att tala 

om betyg. Exempel på motiveringar till detta är att eleverna blir stressade av att tala om betyg, att 

de inte förstår att bedömningen görs formativt samt att det får eleverna att prestera bättre. Detta 

är intressant i relation till att Skolverkets senaste attitydundersökning visar att antalet lärare och 

elever som är positivt inställda till betyg har minskat efter införandet av Gy11 (Skolverket, 

2012:17). Endast en elev föredrar att få ett betyg över ett omdöme. Eleven är så fokuserad på 

vilket betyg hen ska få att det blir frustrerande att läraren väljer att inte säga något om detta. 

8.4 Metoddiskussion 

Vid starten av arbetet med denna studie var tanken att det insamlade materialet skulle analyseras 

utifrån ett fenomenografiskt perspektiv, men efter genomförandet av intervjustudien insåg vi att 

vårt insamlade material visade upp upplevelser av innebörders påverkan på praktik snarare än 

upplevelser av ett enskilt fenomen. Intervjuerna genererade utsagor som inte var tillräckligt 

sammanhållna och detaljerade för att fungera som underlag för det som idag ses som renodlad 
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fenomenografisk analys. De kan sägas behandla fler än ett fenomen och om vi hade valt att 

bortse från detta hade många intressanta aspekter gått förlorade. Med anledning av detta har vi 

valt att se på vår analys som en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av den fenomenografiska 

traditionen. Vi använder oss av begreppen beskrivningskategori och utsaga, men vi kan inte 

hävda att vi undersöker relationen mellan olika sätt att se på ett enskilt inlärningsfenomen. Om vi 

i framtiden ska utföra en renodlad fenomenografisk analys behöver vi utarbeta intervjuguider 

som fokuserar på djupare analys av ett fenomen. 

När vi ser tillbaka på vår arbetsprocess kan vi ändå konstatera att vårt metodval har svarat väl 

mot studiens syfte. Utsagorna som har genererats visar hur kunskapskravsrelaterad stress 

kommer till uttryck i intervjuer med lärare och elever. Genom att utforma intervjuguider som 

innehåller samma begrepp som uttrycks i studiens syfte har vi lyckats mäta det vi vill mäta och på 

så sätt har också hög validitet uppnåtts. Samtliga respondenter har haft tillräcklig förkunskap om 

kunskapskraven för att ge utsagor som faller inom ramarna för studien. Vi har därför kunnat 

använda oss av allt insamlat material. Vi har dessutom varit mycket noggranna i vår bearbetning 

av intervjuerna; vi tror att vårt samarbete har bidragit till färre slarvfel och en högre reliabilitet. 

Det är dock svårt att säga något om huruvida resultatet skulle bli likadant om någon annan 

genomförde intervjuerna; det som framkommer i en intervju är naturligtvis beroende av såväl 

respondenten som intervjuaren. För oss har det varit väldigt viktigt att reflektera över vår egen 

inblandning i intervjuerna och därför har vi också diskuterat detta i anslutning till varje intervju. 

Vi har insett att det är svårt att låta bli att tolka in för mycket i en respondents svar och på så sätt 

lägga ord i munnen på denne. Efter genomförandet av denna studie anser vi att vi har blivit 

bättre på att i en intervjusituation agera på ett opartiskt och professionellt sätt.  

Att just åtta intervjuer genomfördes hade både med fördelning och teoretisk mättnad att göra. 

Vi anser att ett representativt material är viktigt i en intervjustudie och därför ville vi genomföra 

lika många intervjuer med lärare och elever, samt visa upp en jämn könsfördelning. Det visade sig 

dock också att åtta intervjuer resulterade i en teoretisk mättnad; respondenterna tenderade att 

upprepa samma beskrivningskategorier och det framkom inga nya aspekter i de sista intervjuerna. 

Oberoende av att detta är det fortfarande så att vi omöjligt kan veta om ytterligare intervjuer hade 

kunnat bidra med andra synsätt. Då intervjuguiden är utformad i syfte att lyfta fram enskilda 

respondenters upplevelser är det troligt att detta skulle vara fallet.  
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9 Konklusion 

Syftet med denna studie är att undersöka hur kunskapskravsrelaterad stress kommer till uttryck i 

intervjuer med fyra lärare och fyra elever i gymnasieskolan. Studien visar att såväl lärare som 

elever anser att kunskapskraven är otydliga. Denna otydlighet kopplas till formuleringar och 

begrepp som återkommer i alla ämnesplaner. Trots detta anser en majoritet av respondenterna att 

det är möjligt att relatera kunskapskraven till det som faktiskt sker i klassrummet. Eleverna menar 

dock att de bara kan göra detta när kunskapskraven appliceras på en specifik uppgift. Det finns 

en variation gällande hur lärare väljer att förmedla kunskapskraven. Majoriteten av 

respondenterna uttrycker att förmedling av kunskapskraven måste ske i början av en kurs, men 

ingen av respondenterna uttrycker att detta fungerar bra. De förespråkar istället att 

kunskapskraven ska vara ett återkommande inslag i undervisningen. Vidare menar de att eleverna 

får en större förståelse för kunskapskraven när de förmedlas med elevexempel som stöd. 

Samtliga elever i studien uttrycker att det är näst intill omöjligt att få ett A i slutbetyg. Vidare 

anser de också att ett negativt avvikande resultat kan påverka detta slutbetyg. Denna del av 

resultatet kan sägas vara i överensstämmelse med den debatt som studien har sin grund i. Lärarna 

i studien menar dock att elever informeras om att detta är felaktigt. Genom att uttrycka att 

betygsättningen ändå är rättvis motsäger både lärare och elever en annan aspekt av debatten.  

Att utformningen kopplas till stress är däremot tydligt i majoriteten av respondenternas 

utsagor. Det i kunskapskravens utformning som anses framkalla stress är att eleverna måste klara 

av alla kunskapskrav för ett betyg för att få betyget i fråga. Detta uttrycks av både lärare och 

elever. Trots detta upplever såväl lärare som elever att det är ovanligt att elever söker upp lärare 

för att prata om kunskapskravsrelaterad stress. Lärarna i studien upplever också att det är svårt att 

motverka sådan stress, men de uttrycker ändå att det är viktigt att informera eleverna om att de 

har rätt till att få flera chanser till att nå kunskapskraven. Att använda sig av omdömen istället för 

betyg framhålls också som ett verktyg för att motverka stress. 

Det är tydligt att respondenternas utsagor bidrar till att föra debatten framåt. Att 

kunskapskraven anses vara så otydliga att de inte kan förstås i sin ursprungsform är en 

oroväckande aspekt som framkommer. Då förmedling av kunskapskrav blir en tolkningsfråga är 

det logiskt att likvärdig bedömning blir svår att genomföra. En annan oroväckande aspekt är att 

eleverna upplever att en misslyckad uppgift kan sänka deras slutbetyg trots att detta inte ska 

kunna vara fallet enligt lärarna i studien. Då eleverna uttrycker denna uppfattning är det inte 

förvånande att de känner stress i relation till utformningen av kunskapskraven i Gy11. 

Materialet för studien är litet och för att resultatet ska bli statistiskt säkerställt krävs betydligt 

fler respondenter. Utifrån resultatet vore det intressant att genomföra en sådan undersökning. 

Vidare vore det intressant att kombinera detta med en enkätundersökning utformad utifrån de 

datagenererade underteman som framkommer i intervjuerna. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Tematisk intervjuguide för intervjuer med elever 

Tema 1: Elevens bakgrund 

Undertema 1: Ålder och årskurs 

Undertema 2: Uppväxtort 

Undertema 3: Inställning till skolan 

Undertema 3.1: Inställning till betyg 

 

Hur gammal är du? Vilken årskurs går du i?  

Var växte du upp? Har du alltid gått på X? 

Hur är det att gå på X? Hur är det att gå på gymnasiet? 

Hur viktigt är det att få höga betyg? Vilket betyg brukar du sikta på? Lägger du ner så mycket tid 

som krävs för att få ett högt betyg? 

 

Tema 2: Utformningen av Gy11:s kunskapskrav 

Undertema 1: Förståelse för kunskapskraven (utformning och innehåll) 

Undertema 2: Kunskapskravens koppling till det som faktiskt sker i klassrummet 

Undertema 3: De olika betygsstegen 

 

Känner du att du har koll på vad som förväntas av dig enligt kunskapskraven? Skulle du kunna ge 

ett exempel på något som du vet att du ska kunna? Hur svårt är det att förstå kunskapskraven? 

Kan du ge ett exempel på något som är väldigt tydligt/otydligt formulerat? Kan du se att det som 

står i kunskapskraven kopplas till det som faktiskt händer i klassrummet?  

 

Vet du ungefär vad som krävs för att få ett (E/C) A som slutbetyg? Vet du hur det fungerar när 

läraren sätter betyg? Tycker du att du får rättvisa betyg? 

 

Tema 3: Kunskapskravens eventuella koppling till stress 

Undertema 1: Känslor – betygsättning 

Undertema 2: Påverkan från utformningen av kunskapskraven 

Undertema 3: Stress och motivation 

 

Hur känner du när du tänker på skolan? Hur känner du när du tänker på betyg? Hur kommer det 

sig att du känner så? Påverkar det här din motivation? Är det här på grund av… (exempel: jag 

måste få A på allt för att få ett A i slutbetyg)? 
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Tema 4: Förmedling av kunskapskrav 

Undertema 1: Uppstart av nya områden 

Undertema 2: I daglig undervisning 

Undertema 3: Vid behov 

 

Tycker du att dina lärare berättar tydligt vilka kunskapskraven är? Hur brukar de gå till väga när 

de berättar om kunskapskraven? Kan du ge ett exempel? Jobbar olika lärare på olika sätt? 

Hur gör din lärare när ni startar upp nya områden? Pratar din lärare om kunskapskraven ofta/vid 

andra tillfällen än vid uppstart av nya områden? Kan du komma och prata med din lärare om vad 

som krävs av dig i olika ämnen när du vill? 

 

Tema 5: Lärares arbete för att motverka betygsrelaterad stress 

Undertema 1: Uppstart av nya områden 

Undertema 2: I daglig undervisning 

Undertema 3: Vid behov 

 

Gör dina lärare något för att ni elever inte ska tycka att det så jobbigt med betyg? Hur gör de 

detta? När gör de detta? Gör de något speciellt vid uppstart av nya områden/i den dagliga 

undervisningen/när du behöver det?  
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Bilaga 2. Tematisk intervjuguide för intervjuer med lärare 

Tema 1: Lärarens bakgrund 

Undertema 1: År i arbetet 

Undertema 2: Uppväxtort 

Undertema 3: Upplevelser av skola och bedömning under uppväxt 

 

Hur länge har du jobbat som lärare? Ämnen/årskurser? Hur länge har du jobbat på X? Jobbade 

du någon annanstans tidigare? Var växte du upp? Vad hade du för inställning till din egen 

skolgång i gymnasiet? Var höga betyg viktigt för dig? 

 

Tema 2: Utformningen av Gy11:s kunskapskrav 

Undertema 1: Inställning till utformning av kunskapskraven 

Undertema 1.1: Jämförelse med tidigare utformning 

Undertema 2: Elevernas förståelse för kunskapskraven 

Undertema 3: Kunskapskravens koppling till det som faktiskt sker i klassrummet 

Undertema 4: Elevernas syn på de olika betygsstegen 

 

Vad tycker du om utformningen av kunskapskraven i Gy11 (i ditt ämne)? Tycker du att 

utformningen av kunskapskraven gör dem svåra att förstå? Tror du att eleverna tycker att det är 

svårt att förstå kunskapskraven? Kan du ge ett exempel på något som kan verka tydligt/otydligt? 

Tycker du att det går bra att ta formuleringarna av kunskapskraven och omvandla dem till faktisk 

praktik? Tror du att eleverna kan koppla kunskapskraven till det som faktiskt sker i klassrummet?  

 

Tror du att eleverna vet ungefär vad som krävs för att få ett (E/C) A som slutbetyg? Tror du att 

de vet hur det fungerar när läraren (du) sätter betyg? Vad har de koll på respektive vad har de inte 

koll på? Tror du att eleverna anser att de får rättvisa betyg? 

 

Tema 3: Kunskapskravens eventuella koppling till stress 

Undertema 1: Känslor – betygsättning 

Undertema 2: Påverkan från utformningen av kunskapskraven 

Undertema 3: Stress och motivation 

 

Vad tror du i regel att dina elever känner när de tänker på skolan? Hur tror du att de känner för 

betyg- och betygsättning? Hur kommer det sig att du tror att de känner så? Tror du att dessa 

tankar påverkar elevernas motivation? Är det här på grund av… (exempel: eleven tror att hen 

måste få A på allt för att få ett A i slutbetyg)? 
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Tema 4: Förmedling av kunskapskrav 

Undertema 1: Uppstart av nya områden 

Undertema 2: I daglig undervisning 

Undertema 3: Vid behov 

 

Hur arbetar du för att tydliggöra kunskapskraven? Hur brukar du gå till väga när du förmedlar 

kunskapskraven till eleverna? Kan du ge ett exempel? Tror du att andra lärare jobbar på andra 

sätt? Vilka sätt? Hur gör du när ni startar upp nya områden? Pratar du om kunskapskraven 

ofta/vid andra tillfällen än vid uppstart av nya områden? Kan eleverna på egen hand söka upp dig 

för att prata om vad som krävs av dem i olika ämnen? Gör eleverna detta? 

 

Tema 5: Lärares arbete för att motverka betygsrelaterad stress 

Undertema 1: Uppstart av nya områden 

Undertema 2: I daglig undervisning 

Undertema 3: Vid behov 

 

Hur arbetar du för att motverka betygsrelaterad stress bland eleverna? När gör du detta? Känner 

du att det fungerar? Gör du något speciellt vid uppstart av nya områden/i den dagliga 

undervisningen/när eleverna behöver det?  
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Bilaga 3. Informationsbrev till deltagare 

Information om en studie av uppfattningar om betyg och bedömning 

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett 

examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

Studien handlar om lärares och elevers uppfattningar om betyg och bedömning. Mer specifikt 

handlar den om hur utformningen av läroplanens kunskapskrav uppfattas och om denna 

utformnings påverkan på elever. Vidare berörs lärares arbete med att förmedla kunskapskraven, 

samt deras arbete med att motverka eventuell stress relaterad till kunskapskravens utformning.  

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att träffa dig i skolan under max en timme. Vi 

kommer att samla in data genom att intervjua dig utanför skoltid. Vi kommer på så sätt inte att 

påverka dina vanliga aktiviteter. Vi kommer att använda inspelningsutrustning för att kunna 

dokumentera det som sägs i intervjun. 

Datainsamlingen kommer att ske under november månad. Insamlade data kommer att 

analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att 

ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 

(publikationer, seminarier och konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. 

Materialet kommer inte att användas för annat än forskning och presentationer av studiens 

resultat.  

Är du positiv till att delta i denna studie? Om du är positiv till deltagande undertecknas den 

medföljande blanketten om medgivande och ges till de som är ansvariga för studien. Om du har 

ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss (se nedan för kontaktuppgifter).  

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Studiens handledare: Kristina Ahlberg, Fil Dr, Universitetslektor i didaktik 

e-post: kristina.ahlberg@edu.uu.se 

 

Uppsala 9 november 2015 

 

Elin Källquist, elin.kallquist.9840@student.uu.se  

Björn Fredberger, bjorn.fredberger.9911@student.uu.se  
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Bilaga 4. Blankett för medgivande till deltagande 

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om uppfattningar om betyg och bedömning, kommer att utföras 

inom ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Elin Källquist och Björn Fredberger som 

går sista terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i 

ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att 

intervjuas i skolmiljö, samt att det jag säger kommer att analyseras. Jag har förstått vad studien 

innebär och vill delta i studien. 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas av mig. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs 

på insamlade data där jag deltar, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

 

 

Namn: …………………………………………….  Födelsedatum: …………………… 

 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

.......................................................................  

Underskrift deltagare   
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Bilaga 5. Översikt för teman, underteman och beskrivningskategorier 

Utformningen av Gy11:s kunskapskrav 

Undertema 1: Kunskapskravens tydlighet 

 Beskrivningskategori A: Utformningen av Gy11:s kunskapskrav gör 

kunskapskraven otydliga. 

 Beskrivningskategori B: Utformningen av Gy11:s kunskapskrav har gjort 

kunskapskraven tydligare. 

Undertema 2: Koppling mellan teori och praktik 

 Beskrivningskategori A: Utformningen av kunskapskraven gör att det går bra att 

koppla kunskapskraven till det som sker i klassrummet. 

 Beskrivningskategori B: Utformningen av kunskapskraven gör det svårt att koppla 

kunskapskraven till det som sker i klassrummet. 

Undertema 3: Elevernas kunskaper om betyg och bedömning 

 Beskrivningskategori A: Utformningen av kunskapskraven gör att det går att förstå 

vissa delar av betygsättningen, men inte andra. 

 Beskrivningskategori B: Utformningen av kunskapskraven gör det svårt att få ett 

A. 

 Beskrivningskategori C: Utformningen av kunskapskraven gör att resultatet på ett 

prov eller en uppgift kan vara avgörande då lärarna sätter slutbetyg 

Undertema 4: Rättvis bedömning 

 Beskrivningskategori A: Utformningen av kunskapskraven gör att bedömningen 

blir rättvis. 

 Beskrivningskategori B: Utformningen av kunskapskraven gör att bedömningen 

blir orättvis. 

 

Kunskapskravens eventuella koppling till stress 

Undertema 1: Känslor relaterade till betyg och bedömning 

 Beskrivningskategori A: Eleverna tycker att det är jobbigt och stressframkallande 

med betyg och bedömning. 

 Beskrivningskategori B: Eleverna har en avslappnad inställning till betyg. 

 Beskrivningskategori C: Känslor relaterade till betyg och bedömning varierar 

mellan elever och elevgrupper. 

Undertema 2: Utformningens koppling till stress 

 Beskrivningskategori A: Kunskapskraven kopplas till stress då eleverna blir 

stressade av att de känner att de måste prestera på topp i alla moment. 

 Beskrivningskategori B: Kunskapskraven kopplas inte till stress då eleverna inte 

blir stressade av att de känner att de måste prestera på topp i alla moment. 
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Undertema 3: Stressens påverkan på motivationen 

 Beskrivningskategori A: Stress kopplad till kunskapskrav påverkar elevernas 

motivation till det negativa. 

 Beskrivningskategori B: Stress kopplad till kunskapskrav påverkar elevernas 

motivation till det positiva. 

 Beskrivningskategori C: Stress kopplad till kunskapskrav påverkar olika elever på 

olika sätt. 

 

Förmedling av kunskapskrav 

Undertema 1: Förmedling av kunskapskrav vid uppstart av en kurs 

 Beskrivningskategori A: Förmedling av kunskapskrav vid uppstart av en kurs 

fungerar inte. 

 Beskrivningskategori B: Förmedling av kunskapskrav vid uppstart av en kurs 

fungerar varken bra eller dåligt.  

Undertema 2: Förmedling av kunskapskrav i den dagliga undervisningen 

 Beskrivningskategori A: Förmedling av kunskapskrav i den dagliga undervisningen 

förekommer. 

 Beskrivningskategori B: Förmedling av kunskapskrav i den dagliga undervisningen 

förekommer inte. 

Undertema 3: Förmedling av kunskapskrav i början av ett nytt område 

 Beskrivningskategori A: Förmedling av kunskapskrav vid början av ett nytt 

område förekommer. 

 Beskrivningskategori B: Förmedling av kunskapskrav vid början av ett nytt område 

förekommer inte. 

Undertema 4: Enskilda samtal om kunskapskrav 

 Beskrivningskategori A: Elever söker sällan upp lärare för enskilda samtal om 

kunskapskrav. 

 Beskrivningskategori B: Elever söker upp lärare för enskilda samtal om 

kunskapskrav. 

Undertema 5: Variation mellan lärare gällande förmedling av kunskapskrav 

 Beskrivningskategori A: Det förekommer en variation mellan lärare gällande 

förmedling av kunskapskrav. 

Undertema 6: Användning av elevexempel vid förmedling av kunskapskrav 

 Beskrivningskategori A: Användning av elevexempel vid förmedling av 

kunskapskrav gör kunskapskraven tydligare. 

 

 



 

 59 

Lärares arbete med att motverka stress relaterad till kunskapskraven 

Undertema 1: Att motverka stress hos elever 

 Beskrivningskategori A: Saknar metodik för att motverka stress hos elever. 

 Beskrivningskategori B: Det finns inget behov av att motverka stress hos elever. 

Undertema 2: Elever ges flera chanser 

 Beskrivningskategori A: Elever ges flera chanser i syfte att ge en lugnande effekt. 

 Beskrivningskategori B: Elever ges flera chanser för att lärare måste ge dem det. 

Undertema 3: Samtal om stress 

 Beskrivningskategori A: Samtal om stress är viktiga, men de skulle behöva 

förekomma oftare. 

 Beskrivningskategori B: Samtal om stress förekommer inte systematiskt. 

Undertema 4: Omdömen eller betyg? 

 Beskrivningskategori A: Omdömen föredras framför betyg. 

 Beskrivningskategori B: Betyg föredras framför omdömen. 

 

 


