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ABSTRACT 
Det här är en kvalitativ studie vars avsikt är att få en ökad kunskap i hur lärare och 

elever ser på skolkunskap. I studien resoneras det vilka likheter och skillnader det finns 

mellan elever och lärares syn på skolkunskap och hur synen på skolkunskap påverkar 

elevernas inlärning. Dessutom diskuteras det hur synen från de båda parterna är i 

jämförelse med styrdokumentens syn på skolkunskap. Då studien handlar om 

skolkunskap utgår förhållningssättet från vad som är kunskap. Studien använder sig av 

en kvalitativ forskningsmetod då det används två datainsamlingsmetoder; intervjuer med 

lärare och enkäter med elever. Fyra lärare och 44 elever från två olika gymnasieskolor i 

södra Sverige deltog i den här studien. Det som framkom i resultatet var att lärarna 

emellan och eleverna emellan oftast hade lika åsikter om vad som är viktig skolkunskap. 

Vidare kunde man se att det fanns skillnader mellan lärare och elever i frågan om vad 

som är viktig skolkunskap. Studiens slutsatser visar att det är viktigt att lärare är väldigt 

tydliga med vad som är viktigt skolkunskap för att elever ska kunna få den bästa möjliga 

kunskapen. 
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1 INTRODUKTION 
Det samhälle vi lever i idag är ett kunskapssamhälle. Kunskap blir därmed allt mer 

dominerande för att samhället ska kunna utvecklas vidare 

(Utbildningsdepartementet, 2004:4). Vad kunskap är för en person behöver inte vara 

samma sak för en annan. En persons yrkesval är en aspekt i vad någon anser vara 

viktig kunskap. En astrofysiker anser troligtvis att kunskap om stjärnor är viktigare 

att besitta än kunskap om exempelvis växter. Skolans roll i det svenska samhället är 

att ge alla elever en bred allmänbildning innan de väljer vad de vill förvärva 

fördjupad kunskap inom. I grund- och gymnasieskolan får eleverna baskunskaper 

som förbereder dem inför högre studier eller yrkeslivet. Hur väl eleven har tagit till 

sig kunskaperna visas genom betyg. Dessa betyg är avgörande för elevens framtid. 

Om eleven inte har tillräckligt bra betyg kommer han eller hon inte bli antagen till 

den utbildning de har ansökt till.  

Kunskap är inget entydigt begrepp utan det finns olika definitioner. Enligt 

Gustavsson (2002:13ff) har den moderna tiden kännetecknats av att vetenskaplig 

kunskap har haft en stor betydelse. Den praktiska kunskapen, kunskap som en person 

gör med kroppen, har genom detta fått en mer marginaliserad och tillbakadragen 

ställning i samhället. Sedan 1980-talet har den praktiska kunskapen återigen fått 

utrymme i forskning kring kunskap. För att bygga ett bra samhälle räcker det inte 

bara med vetenskaplig och teknisk kunskap. Istället krävs det även andra kunskaper 

av social karaktär för att ett samhälle ska vara välbefinnande. Det demokratiska 

kunskapssamhället vilar på ömsesidig respekt och likvärdighet mellan de olika 

former av kunskap som finns i olika verksamheter (Gustavsson, 2002:17). Åquist 

(2000:83) menar att det finns en viktig skillnad mellan hur vetenskaplig kunskap och 

vardagskunskap lärs ut. Den vardagliga kunskapen har inte samma förmedling som 

den vetenskapliga (Åquist, 2000:83). Vilken kunskap som är viktigast för elever 

kontra lärare är något vi vill titta på. Dessutom kommer en aspekt av det vi tittar på 

vara vad skolkunskap består av. Att studera lärare och elevers syn på kunskap är 

intressant ur flera aspekter. Synen på vad som är viktig kunskap speglar på många 

sätt individens syn på sin samtid och kanske framförallt framtid. Englund, Forsberg 

och Sundberg (2012:5ff) menar att kunskapsfrågan alltid är angelägen och att väldigt 

mycket vilar på lärarna. Det är lärarna som lär ut kunskaperna, men de är styrda 

uppifrån i hierarkin.  

Det som gör detta intressant att studera är för att se ifall lärare och elever har en 

likadan kunskapssyn, samt hur deras syn på kunskap är i relation till läroplanen. Om 

elever fokuserar på att lära sig ”rätt” saker eller inte, är något vi också vill utreda. 

Med ”rätt” saker menar vi sådant som ska ”läras in” enligt läroplanen. Englund m.fl. 

(2012:12) tar upp att i läroplanen finns det kunskapskrav som varje elev ska visa att 

de har uppnått. Krav anges för tre nivåer, A, C och E, men det finns även nivåerna B 

och D. De nivåerna har dock inga kunskapskrav utan används istället när en elev 

ligger mellan två betyg. Läroplanen har tre kunskapsformer och dessa finns i varje 

betygssteg. De är fakta, förståelse och analys. Kravnivåerna är olika beroende på 

vilket betygssteg det är. Högre upp i betygsstegen skapar högre krav på eleven 

(Englund m.fl., 2012:12). 
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2 BAKGRUND 
I det här kapitlet redovisas tidigare studier inom ämnena som berörs i uppsatsen. 

Först kommer det en kort redovisning av tidigare studier om kunskap. Därefter 

kommer det tidigare studier om skolkunskap samt hur elever och lärare ser på betyg 

och bedömning. I det här kapitlet finns även det teoretiska perspektivet som 

uppsatsen utgår från samt vad styrdokumenten säger om kunskap. 

2.1 Studier om kunskap 

Kunskap är ett ämne som är svårt att beskriva och förklara med en enda beskrivning. 

Det kan bland annat handla om olika föremål och sanningar. Dessutom kan kunskap 

även komma genom beskrivningar och bekantskap (Lindholm, 1985:93). Kunskap 

beskriver oftast människans ansats att överleva och förse sig ett bättre liv, 

individuellt så väl som kollektivt. Platon var den första personen som radade upp 

huvudkriterierna för kunskap mot varandra. Han förklarade skillnaderna mellan sann 

och säker kunskap (även kallad episteme) och en åsikt (doxa). Hans förklaringar är 

fortfarande idag en beskrivning för kunskap (Gustavsson, 2002:13). 

Själva ordet kunskap har sina rötter i ordet kunna medan kunskap på andra språk, 

exempelvis knowledge (engelska), kundskab (danska) och Erkenntnis (tyska), 

härstammar från ordet som på svenska heter känna. Känna och kunna är släkt med 

varandra i det germanska språket, vilket leder till att likheterna mellan orden inte blir 

så märkvärdiga (Liedman, 2002:58). Ofta när någon inte har kännedom om ett ämne 

har personen i fråga inte heller någon kunskap om det specifika ämnet. Å andra 

sidan, ifall personen i fråga har kunskap om ett ämne, känner personen till det 

specifika ämnet (Persson, 2014:107). Även ett annat ord uppkommer när kunskap 

diskuteras, vilket är vetande. Vetandet är ett resultat av läroprocessen och den kan 

beräknas och likställas med annat vetande (Persson, 2014:107).  

Hong, Chen, Chai och Chan (2010:2) hävdar att kunskapen byggs upp av en social 

process som har en inriktning på att ständigt förbättra idéer som har stor betydelse 

för samhället. Det finns olika typer av kunskap, bland annat rotkunskaper och 

detaljkunskaper. Rotkunskaper är en grund för detaljkunskaper, då de ger varje 

kunskapsmassa ett centralt sammanhang. Olika rotkunskaper ändras i olika takter, 

vissa ändras snabbt och ofta medan andra ändras långsammare och sällan (Liedman, 

2002:17). Enligt Liedman (2002:17) är rotkunskaperna väldigt viktiga inom alla 

utbildningar då varje utbildning lägger, eller bör lägga, tonvikten på kunskap som 

ska ge deras studenter en förberedelse och orientering för framtiden där fakta 

förändras ständigt. 

En viktig punkt som Liedman (2002:59) understryker är att det finns en skillnad 

mellan vetande och kunskap och att det är viktigt att den här skillnaden 

uppmärksammas. Det kan ofta betyda samma sak, till exempel ’jag vet vad Sveriges 

huvudstad heter’ har samma innebörd som ’jag kan namnet på Sveriges huvudstad’. 

Däremot är, enligt Liedman (2002:59), ordet kunna är en nyans mindre abstrakt än 

veta. Liedman förklarar detta genom att säga: 

”Om man säger ”Jag kan vägen” tolkas det lätt som uttryck för större förtrogenhet 

med terrängen än upplysningen ”Jag vet vägen”.” (Liedman, 2002:59) 
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Liedman (2002:59) förklarar att i den första meningen, ’jag kan vägen’, är den 

underliggande meningen att någon har lärt den personen. Däremot betyder den andra 

meningen, ’jag vet vägen’, att personen i fråga har lärt sig av sin egen erfarenhet. 

Liedman (2002:60) förklarar att kunskap tillkommer hos en person under dennes 

läroprocess och resultatet av detta blir vetande. 

2.1.1 Skolkunskap 

Kunskap och utbildning kan gå hand i hand, dock är det inte ett måste. Utbildning 

kan agera som ett ställe där kunskap delas ut men samtidigt kan det vara ett ställe där 

någon utbildas (Persson, 2014:106). Persson förklarar att kunskap och utbildning kan 

ses som två skilda ämnen och förklarar kunskap som: 

”En individs medvetenhet om den egna existensen och dess betingelser.” (Persson, 

2014:106) 

Hans definition av utbildning är däremot: 

”En person svarat upp mot förväntningar ställda eller förmedlade av en institution 

som äger rättighet att utfrämja examina.” (Persson, 2014:106) 

Med detta påstår Persson (2014:106) att bara för att en person är utbildad behöver det 

nödvändigtvis inte betyda att personen har kunskap, och tvärtom. Dessutom hävdar 

han (2014:106) att skolan och utbildningen kan både betona och befrämja kunskap 

hos en person. 

Det var i läroplanen från 1992 som begreppet kunskap inträdde inom 

skoldokumenten. I samma läroplan introducerades de så kallade fyra F:en, som stod 

för fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. De fyra F:en skapades för att 

försöka utvidga kunskapsbegreppet inom skolans ramar i samband till den pågående 

samhällsutvecklingen i vilken kunskap fick en allt mer betydande innebörd. 

Anledningen till att begreppen skapades var på grund av att begreppet bildning 

inrättades på nytt inom läroplanen
 
(Gustavsson, 2002:15). 

Det första F:et är fakta och det står för det informativa perspektivet av kunskap. 

Detta innebär, mer eller mindre, att elever skulle känna till vissa fenomen och 

händelseförlopp, exempelvis att ifall en penna släpps från en höjd kommer den falla 

till marken (Carlgren, Forsberg & Lindgren, 2009:26). Det andra F:et är förståelse 

vilket går ut på att elever ska kunna veta varför något händer, exempelvis att pennan 

faller på grund av tyngdkraften. Färdighet är F nummer tre och innebär att elever ska 

kunna veta hur något händer, exempelvis ska de kunna att vikten på olika föremål 

leder till att de faller olika snabbt. Det sista F:et är Förtrogenhet och det innebär att 

elever ska kunna ge sitt omdöme; att de ska veta vad som händer (Carlgren m.fl. 

2009:26). 

Fakta och förståelse har en nära relation till varandra. Carlgren m.fl. (2009:26) 

hävdar att det inte finns någon ”ren” fakta som inte utgår från någon form av 

förståelse precis som det inte finns någon form av förståelse utan fakta att förstå. 

Förståelse leder i sin tur till färdigheter och detta händer när någon utvecklar något 

för att visa att de förstår. Följaktligen sker det automatiskt en form av sammanhang, 

vilket visar ens färdigheter, och detta leder till att personen i fråga får förtrogenhet i 

sitt görande (Carlgren m.fl., 2009:26). Av den anledningen går det inte att påstå som 
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lärare att först ska eleven lära sig fakta, sen förståelse och sista färdighet samt 

förtrogenhet utan allt är sammansatt. Däremot kan de fyra F:en skifta i utsträckning 

och olika elever kan vara olika skickliga i de olika formerna (Carlgren m.fl., 

2009:27). 

Samhället förändras konstant och detta leder till att ny information uppstår och på så 

sätt ändras synen på kunskap konstant. Beroende på hur den aktuella utvecklingen av 

samhället berörs kan eftersträvan av ett samhälle skapa problematik som följaktligen 

påverkar vilka kunskaper som borde förmedlas till elever (Adolfsson, 2012:17f). För 

att en utbildning ska maximeras är det viktigt att den har tre former av kunskap, att 

vara klok, att kunna, samt att veta, och att dessa former används i avpassad balans 

(Gustavsson, 2002:16). Enligt Gustavsson (2002:16ff) är den vetenskapliga 

kunskapen nödvändig inom utbildningen då den står för hur en människa agerar samt 

hur samhället är konstruerat. Olika former av kunskap och deras ställning samt 

legitimitet leder till att en fråga om makt uppstår. Gustavsson (2002:16ff) menar att 

olika praktiska former av kunskap har sedan länge haft en sekundär ställning och 

följaktligen har en stigande fokusering på teoretisk kunskap uppstått vilket leder till 

att människor samt central kunskap lämnas efter. Det är skolans plikt att se till att de 

berörda kunskaperna får en bättre ställning i skolans värld (Gustavsson, 2002:16ff). 

På grund av att synen på kunskap ändras konstant kan ett missförstånd mellan lärare 

och elever uppstå där eleverna inte får reda på vad lärarna anser är viktig kunskap. 

Det är på grund av det här problemet som den här studien utförs. 

2.1.2 Elevers syn på kunskap 

Ju mer skolan moderniseras desto mer börjar elevernas röster göra sig hörda (Lee & 

Johnston-Wilder, 2012:163). Elevers röster, åsikter och tankar har börjat bli allt mer 

viktigare att ta hänsyn till som lärare och som annan skolpersonal. Däremot, när det 

gäller kunskap är det inte ovanligt att påträffa elever och lärare som har olika åsikter 

om vad som anses vara viktig kunskap i skolans värld. Elevernas syner på vad som är 

viktig kunskap kan också vara informativa för lärarna. Med hjälp av att veta vad 

eleverna anser är viktigt kan lärarna hjälpa dem att lära sig (Lee & Johnston-Wilder, 

2012:164). För att skapa en klar kommunikation mellan lärare och elever behöver det 

finnas en bra relation. Alkan (2013:777) påstår att relationen mellan lärare och elev 

har en stor påverkan på elevens utbildning och utveckling. Eleven förlitar sig mycket 

på läraren och detta leder till att det är upp till läraren att skapa en god 

inlärningsmiljö. Är inlärningsmiljön god, och eleven känner sig trygg i skolan eller 

anser att det är kul att vara i skolan, blir det lättare för eleven att lära sig (2013:777). 

En viktig del av en del elevers verklighet i skolan är betygen de arbetar hårt för att 

uppnå. Betyg används som en måttstock då kunskaper och färdigheter varierar hos 

elever. Betygen kan då vara konceptualiserade då de oftast summerar elevers 

kunskaper och färdigheter (Klapp Lekholm, 2008:12). Det är viktigt att eleverna inte 

tror att det är självklart att betyg agerar som rättvisa eller tillförlitliga för deras 

kunskap, enligt Klapp Lekholm (2008:14). Ifall det finns en betygsinflation och 

elever är medvetna om att de har det lättare att få högre betyg tar de in mindre 

kunskap (Utbildningsdepartementet, 2011a). 

En intressant punkt som Utbildningsdepartementet (2011b) nämner, och som kan 

påträffas allt för ofta i skolans värld, är att flera elever anser att kunskaper som mäts 

och som bedöms är kunskaper som elever ska läsa på till examinationer. Elever 
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uppfattar att lärare bedömer faktakunskaper, till exempel hur duktiga eleverna är på 

årtal och namn på viktiga personer, istället för hur duktiga de är på att reflektera och 

argumentera fram sina tankar och åsikter. Detta leder till att eleverna inte förstår 

fördelen eller betydelsen av kunskaperna och följaktligen inte kan använda dem i 

framtiden (Utbildningsdepartementet, 2011b). Däremot går detta emot en annan av 

Skolverkets (2013:74) undersökningar, Attityder till skolan 2012, som publicerades 

2013, där det visas att tre fjärdedelar av grundskolans äldre elever samt 

gymnasieelever anser att de kommer få användning av det de lärt sig i skolan i 

framtiden. En större mängd elever anser att skolan har klarat av 

kunskapsförmedlingen men misslyckats med att motivera eleverna att vilja lära sig 

mer (Utbildningsdepartementet 2011b, 2013:74). 

Eleverna i Ammerts studie, som handlar om hur lärare och elever ser på ämnet 

historia som kunskap, förklarar att de anser att faktakunskaperna, exempelvis, årtal, 

händelser, personer och fakta, är de mest centrala kunskaperna (Ammert, 2013:56). 

Ammert (2013:56) redovisar att det var få elever som ansåg att det är viktigt att 

kunna förklara orsakerna/konsekvenserna av en händelse samt att dra slutsatser. Med 

hjälp av Ammerts studie, samt ovannämnda resultat från Skolverket, visar resultaten 

att det finns en tendens att elever ofta anser att det är viktigare att kunna minnas än 

att förstå. 

Hong m.fl. (2010:2) nämner att i en gemenskap där kunskapsbyggande är centralt 

ska studenterna få rätt till att kunna producera, vad de kallar för konceptuella 

artefakter. De konceptuella artefakterna kan på enklaste sätt förklaras som att 

eleverna ska kunna producera förklaringar till olika företeelser (Hong m.fl, 2010:2). 

Detta är något som elever inte verkar hålla med om ifall man utgår från forskning. 

Skolverket (Utbildningsdepartementet, 2011b) redovisar forskning om hur elevernas 

syn på skolkunskap påverkar deras inlärning. Det visar sig att trycket som finns på 

kunskapsbedömningar och andra mätbara resultat har gjort att dagens elever känner 

allt större påtryckningar för att få bra betyg. Elever lär sig ofta en typ av ytinlärning 

istället för djupinlärning på grund av att eleverna vanligtvis fokuserar på att lära sig 

till och för examinationerna istället för att lära sig till och för framtiden 

(Utbildningsdepartementet, 2011b). 

I Ammerts (2013:47) studie visar det sig att elever tar lättare in sin kunskap ifall de 

är intresserade av ämnet samt ifall de arbetar enskilt än i grupp. I detta fall verkar 

intresset som en slags motivation och drivkraft. Även Elmeroth (2004:73) visar i sin 

studie att flera av hennes undersökningselever anser att enskilt arbete, eller 

individuell tid, har en bra inverkan på deras studier. Dock hävdar Elmeroth (2004:73) 

att majoriteten av eleverna i hennes studie anser att den individuella tiden också kan 

agera som ett störningsmoment på deras inlärning och de får det svårt att 

koncenterera sig. Anledningen till detta är att eleverna får chansen till att prata med 

deras kamrater om diskussionsämnen som inte berör skolämnena (2004:73). 

Eleverna förklarar även att deras kunskap påverkas positivt av deras förståelse av de 

kopplingar som finns mellan individer, upplevelser samt inlevelser. Med hjälp av 

elevens förkunskaper tar eleven även lättare in ny kunskap (Ammert, 2013:47). 

I Attityder till skolan 2012 (2013:66) visar resultatet att åtta av tio elever i 

grundskolan samt gymnasieskolan vet vad kunskapskraven är i alla eller majoriteten 

av alla ämnen. Däremot har antalet gymnasieelever som anser att de fått tydliga 

riktlinjer om kunskapskraven och deras innebörd minskat sedan år 2009. Rapporten 
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redovisar dock inte anledningarna till detta. Av elever i årskurs åtta och nio samt 

gymnasieelever är det sju av tio elever som anser att de får bra information om vad 

som är nödvändig kunskap för att få ett betyg i majoriteten eller i de flesta ämnena. 

Var tionde elev anser att de får ytterst lite eller ingen information alls om vilken 

kunskap som krävs för att få ett betyg (Utbildningsdepartementet, 2013:68). 

2.1.3 Lärares syn på kunskap 

Undervisningen som sker i skolan är, enligt Mishra och Koehler (2006:1020), 

mycket komplex och konstruerad av flera typer av kunskaper.
 
Detta leder till att olika 

lärare har olika tankar om vad som är viktig skolkunskap och vad som är mindre 

viktig skolkunskap. Enligt Klapp Lekholm (2008:13) är det lärarens uppgift att 

sprida kunskapen till eleverna, dock är det viktigt, enligt honom, att ha i bakhuvudet 

att läraren inte helt kan påverka om eleven lär sig eller inte. Däremot har Skollagen 

sedan tidigare ändrat lärarens uppdrag och skolan har kommit att handla om 

strukturerad undervisning (Ammert, 2013:87f).  

I sin undersökning, påpekar Ammert (2013:88) att det finns väldigt lite 

forskningsstudier om hur och vad lärare definierar som viktig kunskap. Ammert 

(2013:89) hävdar att lärare som undervisar inom historieämnet har en likformig syn 

samt en homogen syn på de prioriteringar som görs och de kunskaper som eleverna 

ska sträva efter att utveckla. I sin undersökning kom Ammert (2013:89f) fram till att 

lärare värderar olika typer av kunskaper som viktiga. De flesta lärarna ansåg att 

kunskaper var viktigare än färdigheter. Dessutom ansåg ett antal lärare att även den 

kronologiska ordningen av historiehändelserna också var viktigare än färdigheterna 

(2013:89f). 

Ammert (2013:89f) redovisar även att lärarna i hans undersökning ansåg att det 

centrala, och det de själva prioriterade främst, i deras ämne var att eleverna vet, först 

och främst, den kronologiska ordningen, händelserna, samt konsekvenserna. 

Däremot fanns det lärare som framhöll att faktakunskaperna inte är de viktigaste 

kunskaperna utan att det finns andra kunskaper som är minst lika viktiga (Ammert, 

2013:89f). Exempelvis ansåg en grupp lärare i undersökningen att det är viktigt att 

elever ska kunna förklara orsaker och konsekvenser av en viss händelse. Läraren 

argumenterade att anledningen till detta är att eleverna bör och ska kunna koppla 

ihop olika händelser för att kunna se likheter och skillnader, exempelvis mellan den 

amerikanska och franska revolutionen (Ammert, 2013:90). Även Elmeroth (2004:74) 

kom i sin undersökning fram till att lärare anser att det är viktigt att elever får en 

möjlighet att fördjupa sig in i deras ämne. Däremot påstår lärarna att detta inte sker 

väldigt ofta på grund av tidsbrist. Lärarna i Elmeroths (2004:74) studie anser även att 

tidsbristen leder till att ytinlärning uppstår och att eleverna endast får ytliga 

kunskaper. Dessutom fanns det en grupp lärare i Ammerts undersökning som ansåg 

att det är viktigt att eleverna är kapabla till att kunna placera sig själva i en historisk 

kontext. Skälet till detta ska, enligt Ammert, vara att eleverna ska kunna förstå själva 

ämnet enklare ifall de får en känsla av att vara i själva situationen (Ammert, 

2013:90). 

Ammert drar slutsatsen att majoriteten av lärare i hans undersökning anser att de 

viktigaste processerna är att eleverna ska kunna förstå samt att kunna minnas 

(Ammert, 2013:93). Ammert hävdar att ett antal lärare ansåg att det är viktigt att 

eleverna är medvetna om deras egen förmåga att förstå ämnen. Dessutom ansåg få 
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lärare att eleverna ska kunna ha kunskap om hur historia skrivs, även om 

styrdokumenten har lagt betoningen på just den aspekten (Ammert, 2013:94). 

Även Peček, Valenčič Zuljan, Čuk och Lesar undersökte i sin artikel vilka 

kompetenser lärare i Slovenien tar till hänsyn när de ska bedöma och till vilken grad 

(Peček, Valenčič Zuljan, Čuk och Lesar, 2013:77). Peček m.fl. nämnde fem 

kompetenser till lärarna i studien som lärarna skulle rangordna i ordning hur de 

skulle vilja bedöma eleverna. De kompetenser som de erbjöd var: fakta- och 

teroikunskaper, kunna analysera, hur hårt/flitigt eleverna arbetar, hur aktiva de är när 

nya ämnen presenteras samt hur eleverna hjälper sina klasskamrater. Peček m.fl. 

(2013:77) gav även ett förslag, ”annat”, där lärarna kunde lägga till egna 

kompetenser som de anser var viktiga men som inte nämndes i förslagen.  

I Peček m.fl. (2013:77) undersökning visade det sig att lärarna ansåg att flitighet och 

hårt arbete ansågs vara det viktigaste. Att eleverna ska kunna analysera samt vara 

aktiva i klassrummet fick en delad andra plats. Därefter kom faktakunskaper och 

kompetensen att hjälpa klasskamrater. På sista plats kom ”annat” och där angavs 

flera olika förslag på kompetenser som lärare anser vara viktiga, bland annat 

elevernas attityder mot lärare och deras egna kunskaper (Peček m.fl., 2013:77). 

Därefter valde Peček m.fl. (2013:78) att utföra enkäter bland lärare för att se ifall 

lärare anser att något annat än kompetens och kunskaper ska bedömas. Ett antal 

lärare ansåg att bedömning av något annat än kunskap är emot vad deras läroplan står 

för. Däremot visade det sig att det fanns lärare som tog till hänsyn annat än 

skolkunskaper när de bedömde sina elever. Vidare kom Peček m.fl. (2013:78) fram 

till att slovenska lärares bedömningssystem inte är tillräckligt bra då den inte tar till 

hänsyn olika kognitiva och sociala aspekter i elevens utveckling. En väldigt 

intressant punkt som de tar upp är att väldigt många lärare i Slovenien inte är 

objektiva och rättvisa i sina bedömningar och att de inte vet riktigt vad för typ av 

kunskap som borde läras ut och utvärderas. De anser att detta på bästa sätt löses av 

att utbilda lärare bättre (Peček m.fl., 2013:79). Vidare menar Peček m.fl. (2012:80) 

att för att elever ska kunna få den bästa och mest optimala kunskapen ska lärare 

kunna hjälpa elever med deras utbildning genom att veta hur eleverna på bästa sätt 

lär sig, samt att se till att eleverna kan utveckla sin analysförmåga och sitt kritiska 

tänkande. 

En viktig punkt som Peček m.fl. (2013:80) nämner är att olika lärare har olika tankar 

och åsikter om vad som är viktig skolkunskap. Dessutom påpekar de att själva skolan 

också har en stor påverkan på vad som är viktig skolkunskap och att detta skall tas 

till hänsyn till. 

2.2 Kunskap utifrån styrdokumenten 

Enligt Carlgren m.fl (2009:18) kom kunskapssynen i läroplaner under 1990-talet till 

en situation som påminns om ett paradigmskifte. Detta både när det gäller 

utformning av styrdokument och forskning. Inom samhällsvetenskaperna talade man 

om den språkliga vändningen. Det innebär att man tänker med språket, inte att man 

utrycker tankar med språket. En annan vändning är den pragmatiska vändningen. Där 

syftar man istället på att kunskap och medvetenhet tar form genom handling och 

interaktion i en praktik. Kunskapen sågs inte längre som en avbild av verkligheten, 

istället är den en del av utvecklingen. Carlgren m.fl (2009:20) sammanfattar 



10 

 

kunskapssynen i läroplanerna från 1990-talet på detta vis. Kunskapens grund är att 

kunskapen är konstruerad av människor, den är kontextuell och funktionell. Den bärs 

av människor, men den finns även i kulturella artefakter. Kunskapens form kommer 

till uttryck på flera olika vis och det är här de fyra F-en kommer in. Innehållet i 

kunskapen är inte formulerat i termer som stoff i skolämnena, istället är det 

ämnesspecifika kvaliteter (Carlgren m.fl., 2009:20).  

I läroplanen för gymnasieskolan (vidare benämnt Gy11) står det att för att skolan ska 

kunna fullfölja sitt uppdrag att förmedla kunskaper måste det finnas en aktiv 

diskussion om kunskapsbegrepp, vad som är viktig kunskap idag och hur 

kunskapsutveckling inträffar (Utbildningsdepartementet, 2011c:8). Vidare menar 

Utbildningsdepartementet (2011c:8) att kunskap kommer till utryck i olika former 

och där tas de fyra F-en upp. Undervisning får inte ske på ett ensidigt sätt där 

betoning finns på en kunskapsform. Skolan kan inte ge eleverna all den kunskap de 

behöver, istället behöver de ta hjälp av samhället och arbetslivet. Skolan skapar de 

bästa förutsättningarna för elevers tänkande, bildning och kunskapsutveckling. På så 

vis förbereder skolan eleverna inför deras liv efter skolan. Elevernas 

kunskapsutveckling är beroende av att de får se samband och överblick. Eleverna ska 

få möjligheten att använda sina kunskaper och reflektera över sina erfarenheter 

(Utbildningsdepartementet, 2011c:8). 

I den delen av Gy11 som handlar om skolans värdegrund och dess övergripande mål 

och riktlinjer finns det flera punkter som handlar om normer och värden. Eleverna 

ska exempelvis ta avstånd från att människor utsätts för förtryck, kan samspela i 

möten med människor med annan bakgrund än ens egna, respektera andra 

människors egenvärde och integritet etc. (Utbildningsdepartementet, 2011c:11). 

Selghed (2011:96) menar att lärare ska bedöma och betygsätta den kunskap eleverna 

har uppnått i olika ämnen, den så kallade formella kompetensen hos eleven. I 

Läroplanen för grundskolan (vidare benämnt Lgr11 finns det ett särskilt avsnitt som 

behandlar betyg och bedömning ) (Utbildningsdepartementet, 2011d). Där står det att 

betyget uttrycker i vilken utsträckning den enskilda eleven har uppnått de nationella 

kunskapskrav som existerar för varje ämne. Det finns ämnesspecifika kunskapskrav 

vilka används som stöd i betygsättningen (Utbildningsdepartementet, 2011d). 

Englund m.fl. (2012:12) tar upp att i läroplanen finns det kunskapskrav som varje 

elev ska visa att de har uppnått. Krav anges för tre nivåer, A, C och E, men det finns 

även nivåerna B och D. De nivåerna har dock inga kunskapskrav utan används 

istället när en elev ligger mellan två betyg. Läroplanen har tre kunskapsformer och 

dessa finns i varje betygssteg. De är fakta, förståelse och analys. Kravnivåerna är 

olika beroende på vilket betygssteg det är. I de högre betygsstegen skapas det högre 

krav på eleven (Englund m.fl., 2012:12). Vidare står det även i 

Utbildningsdepartementet (2011d) att lärare utifrån kursplanen ska utvärdera 

elevernas kunskapsutveckling allsidigt och redovisa detta både muntligt och skriftligt 

för eleven, hemmet och rektorn. Dessutom ska läraren utnyttja all den information 

som finns tillgänglig om elevernas kunskaper i förhållande till de nationella 

kunskapskrav som finns och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper 

(Utbildningsdepartementet, 2011d). Selghed (2011:97) menar att styrdokumenten 

endast betecknar att det är formella kunskaper som ska betygsättas. I styrdokumenten 

nämns både kunskapsmässig och social utveckling, däremot är det endast den 

kunskapsmässiga som betygsätts (Selghed, 2011:97). 
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2.3 Teoretiskt ramverk  

Det teoretiska ramverk vi kommer utgå ifrån handlar om kunskap.  Enligt 

Gustavsson (2002:50) är vår definition i uppslagsböcker oftast hämtad från Platon 

och det han sa 400 f.Kr. Platons definition är att: 

”kunskap är något som utgår från vad vi tror eller håller för sant. Men att tro ska 

bli kunskap måste vi ha goda skäl, argument för det vi tror på och att vi måste 

berättiga, dvs. visa eller bevisa att det vi tror är sant.” (Gustavsson, 2002:50) 

De som analyserar kunskap idag utgår från detta och det finns ingen skillnad mellan 

historia och nutid. Det Platon sa för ca 1600 år sedan gäller lika mycket idag som det 

gjorde då. Kunskap förändras och ny kunskap skapas kontinuerligt, men reflektionen 

över kunskap är densamma nu som den var då (Gustavsson, 2002:50). 

2.3.1 Vad är kunskap? 

Persson (2014:106) menar att begreppen utbildning och kunskap likställs ibland, men 

att de inte alls har samma innebörd. En person kan vara utbildad utan kunskap och en 

person kan ha kunskap utan att vara utbildad. Utbildning är långsiktig och inte 

omedelbar som kunskap (Persson, 2014:106). Det finns flera olika former av 

kunskap.  Gustavsson (2002:51) menar att alltfler forskare och filosofer har börjat 

följa den indelning av kunskap som Aristoteles gjorde dvs. vetandet, kunnandet och 

klokheten. I den här texten kommer vi att ta upp dessa tre typer av kunskap.  

Enligt Gustavsson (2000:30) har vetandet, epistêmê eller även kallad teoretiskt-

vetenskaplig kunskap under lång tid blivit uppfattad som den enda kunskap som 

räknas. Parry (2014) menar att vi inte kan jämföra dagens vetenskap med den från 

Aristoteles tid. Möjligheterna att genomföra olika sorters experiment är något som 

har kommit på senare tid och något som inte var lika utbrett på Aristoteles tid. Vad 

Aristoteles exakt menade med epistêmê var att det är kunskap som inte kan 

ifrågasättas. Denna kunskap är definierad av objekt som är oföränderliga och 

konstanta. Matematisk precision kan inte hittas i allt, det kan endast finnas i sådant 

som inte innehåller materia. Det kan exempelvis inte finnas i naturen eftersom 

naturen består av materia som genomgår konstant förändring. Något som sker då och 

då av slumpen och inte är konsekvent är också något som inte kan räknas in i 

epistêmê. Aristoteles är dock kluven i sina definitioner av epistêmê, i vissa fall har 

han hävdat att det är epistêmê vid studier om natur och i andra har han menat att det 

inte är uppnåbart (Parry, 2014). Denna kunskap var den Platon mest talade om. Den 

är även en allmän utgångspunkt i definitionen av kunskap inom kunskapsteorin 

(Gustavsson, 2002:54). Gustavsson (2002:51) belyser att matematik, fysik och 

metafysik var teoretiska vetenskaper för Aristoteles. För att sammanfatta är detta 

kunskap som är helt säker, det finns ingen tro eller åsikt i denna typ av kunskap. Den 

beskriver och förklarar vår omvärld, dvs. hur världen, naturen, människan och 

samhället är konstruerat och fungerar.  

Den andra kunskapen kallas för kunnandet eller technê. Gustavsson (2000:30ff) 

menar att denna kunskap består av två delar. Den ena delen utgår från en sann, 

berättigad tro och den andra delen utgår från kunskap i handling. Förr delade man 

upp kunskapen i att det teoretiska hörde samman med intellektet och det praktiska 

med händerna. Det ansågs då att det teoretiska var överordnat det praktiska. Numera 

är synen att de två hör ihop (Gustavsson, 2000:30ff). Enligt Gustavsson (2002:54) 

hör denna kunskap ihop med all verksamhet som har med tillverkning, framställning 

och skapande. Denna kunskap kan även kallas för praktisk-produktiv kunskap. 
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Aristoteles gör därmed skillnad på vad vi gör i världen och reflektionen av den, det 

är något vi kallar för praktik och teori. Det vi gör för att framställa något är praktik, 

produkten blir sedan resultatet av våra handlingar (Gustavsson, 2002:54). Parry 

(2014) menar att technê hanterar sådant som är föränderligt. Aristoteles menade att 

ett tecken på om någon verkligen kan eller vet något är om denne kan lära ut det. 

Technê är något som kan läras ut och det är när man vet orsaken till vad som har 

skett (Parry, 2014).  

Den tredje typen av kunskap är klokheten eller fronesis som den även kallas och hör 

samman med det mellanmänskliga eller etik (Gustavsson, 2002:55). Denna kunskap 

utgår från etiska handlingar. Aristoteles såg människan som starkt sammanbunden 

med det samhälle och gemenskap man växt upp i och är medlem i. Hans definition 

var att människan är ett politiskt eller socialt djur. Klokheten använder vi i de 

handlingar vi utför, vare sig de har med den första eller andra kunskapen att göra. 

Klokheten är viktig, de handlingar vi utför inom och för den sociala gemenskap vi 

lever i. Dessa handlingar måste vara av ett gott omdöme (Gustavsson, 2000:33). 

Gustavsson (2002:105f) menar att förhållandet till människor skiljer sig från 

förhållandet till tingen. I sociala handlingar går det inte att skilja medel från ändamål. 

Det går inte att vara klok utan att parallellt handla för det goda, dvs. för att livet ska 

bli bättre för människor. Detta är inte en kunskap vi lär oss genom undervisning. 

Istället lär vi oss detta genom exempel och förebilder. En god förebild är en 

företagsam, seriös, engagerad och klok människa, dvs. en god medborgare. Fronesis 

är sammankopplat med technê. Om en människa är i en handlingssituation och vet 

vad som är meningsfullt kan denne styra sitt handlande efter det. Detta är den så 

kallade praktiska klokheten (Gustavsson, 2002:105f). 

Detta är definitionerna av olika sorters kunskap som vi utgår ifrån i vår studie. Det 

teoretiska perspektivet kommer att användas som ett redskap när vi analyserar vårt 

resultat. Den data vi får in efter att undersökningarna är gjorda kommer relateras och 

jämföras med det teoretiska perspektiv vi har valt att använda oss av.  
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3 SYFTE 

Syftet med den här studien är att få en ökad kunskap om hur elever respektive lärare 

ser på skolkunskap. Studien har två inriktningar; den första inriktningen är att 

undersöka vad lärarna anser är viktig skolkunskap och den andra inriktningen är vad 

eleverna anser är viktigt skolkunskap. Efter att det har klargjorts vilka kunskaper de 

två grupperna värderar kommer synerna jämföras för att se vilka likheter och 

skillnader det finns mellan dem. Skillnaderna och likheterna mellan eleverna 

respektive lärarna kommer även att diskuteras i relation till styrdokumenten. 

Anledningen till detta är att vi vill se ifall det skiljer sig mellan elever och lärarens 

syn på skolkunskap och hur det påverkar elevens inlärning.  

3.1 Frågeställningar 

För att kunna undersöka den här studien och uppfylla syftet har vi skapat följande 

frågeställningar: 

• Vad anser lärare och elever är viktig kunskap för att få ett godkänt betyg, det 

vill säga minst betyget E? 

• Hur påverkas elevernas lärande av elevernas syn på skolan, enligt lärare och 

elever? 

• Hur lika är lärares respektive elevers synsätt med kunskapssynen som 

styrdokumenten framhåller? 
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4 METOD 
I detta kapitel redogör vi för hur vi har gått tillväga i utförandet av denna studie. Vi 

redovisar argument för vårt val av metod. Vi beskriver hur vi har samlat in materialet 

och hur vi har bearbetat det. Enligt Johannessen och Tufte (2003:49) måste flera 

överväganden göras när man ska genomföra ett forskningsprojekt. I början måste 

man ta ställning till vad och vem som ska undersökas. Därefter måste man bestämma 

hur man ska genomföra undersökningen. Det är detta som kallas för 

undersökningsdesign.  

4.1 Forskningsstrategi 

Vi har använt en kvalitativ forskningsmetod. En annan typ av forskningsmetod är 

den kvantitativa. Enligt Kumar (2014:132f) finns det en del skillnader mellan de två 

forskningsmetoderna. Det är två olika datainsamlingsmetoder. Kvalitativ 

forskningsmetod fokuserar på att förstå, förklara, utforska, och klargöra situationer, 

känslor, attityder, åsikter och erfarenheter i en mindre grupp människor. Den 

kvantitativa forskningsmetoden är mer omfattande än den kvalitativa. Kvantitativa 

undersökningar bearbetar ofta stora mängder siffror exempelvis. Oftast finns det 

många respondenter och de studierna är mindre flexibla än de kvalitativa (Kumar, 

2014:132f). Vi valde att använda oss av kvalitativa strategin eftersom vi såg en större 

möjlighet att kunna få välutvecklade svar genom att göra en kvalitativ studie. Vi såg 

en fördel med möjligheten att kunna ställa följdfrågor. Våra enkäter är också av en 

kvalitativ variant (se bilaga 2) då vi använder oss av öppna frågor. 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014:97f) finns det två sätt att samla in data 

från individer, genom att ställa frågor till enskilda personer och att ställa frågor till 

grupper. Dessa två sätt är enkäter och intervjuer och vi har använt oss av båda.  

4.2.1 Urval 
Vi har valt att intervjua fyra gymnasielärare från två gymnasieskolor på två orter i 

vår studie. Alla lärarna är slumpmässigt utvalda. Kumar (2014:244) använder 

begreppet convenience sampling, vilket innebär att forskaren väljer sina respondenter 

utifrån kontakter, geografisk närhet, nära åtkomst eller att forskaren vet att 

respondenten kommer vilja delta i studien. Vi har använt oss av den metoden 

eftersom vi ansåg att de skulle vara lämpligt för vår studie. Det geografiska läget där 

vi har nära åtkomst till skolorna ledde till att vi kunde vara mer flexibla. Vi har valt 

att hålla våra respondenter konfidentiella genom att vi döljer skolorna och deras 

namn. Vi har valt att ge varje lärare en pseudonym och nedan kommer en liten 

beskrivning av varje respondent: 

• Eva (skola 1): Hon har arbetat som lärare i 24 år och är i 60-årsåldern. Eva är 

lärare i bild, svenska, historia, koskos (konstarterna och samhället) och 

filmkunskap.  

• Erik (skola 1): Han har arbetat som lärare i 16 år och är i 40-årsåldern. Erik är 

lärare i samhällskunskap och historia. 

• Lisbeth (skola 2): Hon har arbetat som lärare i 13 år och är i 50-årsåldern. 

Lisbeth är lärare i svenska, engelska och geografi.  
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• Richard (skola 2): Han har arbetat som lärare i 7,5 år och är i 30-årsåldern. 

Richard är lärare i historia, samhällskunskap och geografi.  

 

De elever vi har valt som fått svara på enkäter i vår studie är valda med ett så kallat 

snöbollsurval. Kumar (2014:244f) beskriver snöbollsurvalet som ett urval där man 

väljer ut en eller flera personer som sedan hänvisar till någon annan person eller en 

grupp. Dessa personer blir då urvalet som är med i studien. Fördelen med ett sådant 

urval är att det är bra om ens kännedom om gruppen eller organisationen är 

begränsad. Nackdelen med ett snöbollsurval kan vara att den första personen kan 

vara partisk och välja ut respondenter som passar deras egen åsikt. Det är också inte 

användbart när man väljer att göra en större studie (Kumar, 2014:244f). I vårt fall har 

vi bett två av de lärarna vi intervjuat om att få tillgång till två klasser som vi skulle 

kunna genomföra enkätundersökningen hos. De valde då ut varsin klass som de 

undervisar i. Vi har inte sett partiskhet som ett problem eftersom läraren varken 

vinner eller förlorar på vad eleverna svarar. Studien är allmän och innefattar inte bara 

ett ämne och därför blir läraren inte utpekad på något vis. Den ena läraren valde en 

klass som han är klassföreståndare för eftersom han ansåg att han då inte behövde ta 

tid från undervisningen och istället kunde genomföra enkäterna under ett klassråd. 

Den andra läraren valde en klass som hon skulle ha lektion med. Eleverna som gick 

på skola 1 var 29 stycken och går andra året på estetiska programmet. Uppdelningen 

mellan könen var jämn då 14 av de svarande var flickor, 14 var pojkar och en elev 

benämnde sig som hen. På den andra skolan går eleverna tredje året på 

samhällsvetenskapliga programmet. Uppdelningen i klassen var inte lika jämn i den 

klassen som i den förra, av de 15 eleverna var 12 flickor och 3 pojkar. 

4.2.2 Enkäter 

I vår studie har vi använt oss av gruppenkäter. Trost (2012:10) menar att 

gruppenkäter är vanligt förekommande i skolor, då många är samlade och kan nås 

med frågeformulär. Enkäterna är individuella, men alla respondenter får göra det vid 

samma tidpunkt. Något som också är positivt i dessa situationer är att den som 

distribuerar och samlar in enkäterna kan svara på frågor. Denna person kan motivera 

respondenterna till att svara, men måste se upp för att beteendet inte ska bli 

olämpligt. Vi har varit närvarande under ett tillfälle när eleverna fyllde i enkäterna. 

Under det andra tillfället var elevernas lärare närvarande. Trost (2012:57f) skriver 

om standardisering, med det menas i vilken utsträckning frågorna och miljön är för 

alla respondenter. Om standardiseringen inte är hög kan det bli problem att göra 

jämförelser eftersom alla inte har haft exakt samma förutsättningar när de svarat på 

frågor. Trost (2012:57f) menar att formuläret ska vara likadant för alla och att 

respondenterna helst ska göra enkäterna under likadana förhållanden. Detta kan dock 

vara ett problem vid utskick då människor kan välja att göra det vid olika tider på 

dagen och på olika platser (Trost, 2012:57f). Det som har varit fördelen för oss är att 

vi har kunnat ha alla samlade på samma plats. Den ena klassen gjorde enkäterna på 

förmiddagen och den andra gjorde det på eftermiddagen, förutsättningarna var 

likadana.  

Trost (2012:60) belyser skillnaderna mellan strukturerade och ostrukturerade frågor. 

En ostrukturerad fråga är väldigt öppen och respondenten har stor frihet i sitt svar. 

En strukturerad fråga har däremot förutbestämda svarsalternativ som respondenten 

kan välja mellan (Trost, 2012:60). I vår undersökning har vi använt oss utav 
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ostrukturerade eller så kallade öppna frågor. Enligt Kumar (2014:185f) finns det flera 

för- och nackdelar med att använda sig av öppna frågor. Fördelen är att chansen är 

stor att man får väldigt utvecklade svar ifall respondenterna känner sig bekväma med 

att både uttrycka sina åsikter och att skriva på det aktuella språket. En annan fördel är 

att respondenterna har mer frihet när de ska svara på frågorna, detta kan i sin tur leda 

till att det blir en större variation i svaren. Om respondenten är bunden till att välja 

mellan några få svarsalternativ blir det svårare för denne att kunna yttra sin exakta 

åsikt. Nackdelen kan dock vara att det kan vara svårt att analysera svaren eftersom 

varje svar är unikt. En nackdel med öppna frågor är att respondenterna inte alltid vet 

exakt vad de tycker om något och därför kan det hända att man inte får något svar 

alls från denne (Kumar, 2014:185f). När vi skulle utforma vår enkät stod valet 

mellan flervalsfrågor och öppna frågor. Vi ansåg att öppna frågor var det bästa 

alternativet i vår studie eftersom eleverna kunde vara mer fria i sina svar. Vi var 

medvetna om att ett problem som kunde uppstå var att vi inte skulle få långa och 

genomtänkta svar på varje fråga, men när vi vägde fördelarna mot nackdelarna föll 

ändå valet på öppna frågor. När vi utformade frågorna försökte vi att göra dem så 

enkla som möjligt eftersom vi visste att man under enkäter inte har samma 

möjligheter som under intervjuer när det kommer till att förklara. Om en fråga blir 

missförstådd av respondenten kan denne ge ett svar som inte har med frågan att göra, 

eller inte ge ett svar alls. Därför lade vi ner mycket tid på att ha tydliga och koncisa 

frågor.  

4.2.3 Kvalitativa intervjuer 
Enligt Johannessen och Tufte (2003:96) är den kvalitativa forskningsintervjun 

karaktäriserad av att det är ett samtal med ett syfte och struktur. Den struktur som 

finns är bunden till rollförhållandet mellan deltagarna. Intervjuaren ställer frågorna 

och bearbetar svaren respondenten ger. De två parterna är inte likställda eftersom 

intervjuaren är den som styr samtalet då denne ställer frågorna (Johannessen & 

Tufte, 2003:96). Även här använde vi oss av öppna frågor för att respondenterna 

skulle kunna säga sina åsikter fritt. Enligt Kumar (2014:177f) finns det två varianter 

av kvalitativa intervjuer. Den ena typen är ostrukturerade intervjuer där det inte finns 

förutbestämda frågor. Istället tar intervjuaren det som det kommer. Strukturerade 

intervjuer kännetecknas av att intervjuaren har förutbestämda frågor och frågar alla 

respondenter på ett likadant vis. Det finns ett intervjuschema där alla frågorna är 

uppställda. Den största fördelen med strukturerade intervjuer är att intervjuaren får 

likformiga svar som underlättar att göra jämförelser. Intervjuaren kan få ut mycket 

mer genom ostrukturerade intervjuer, men det kräver mycket skicklighet från 

intervjuaren (Kumar, 2014:177f). Vi valde att göra strukturerade intervjuer (se bilaga 

1) eftersom vi gör en jämförelse mellan vad olika personer anser och därför kändes 

det mest logiskt att använda strukturerade intervjuer. På detta viset blir det synligt för 

oss hur likt/olikt de har svarat på de olika frågorna. Hade vi använt oss av en 

ostrukturerad intervjuform hade det varit svårare att se dessa likheter och skillnader. 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014:92) krävs det i regel en transkribering 

av intervjuer för att få ett analysunderlag. Eftersom transkribering är väldigt 

tidskrävande behövs det tas i beaktande när valet av metodval görs (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2014:92). Efter att vi genomfört intervjuerna har vi lyssnat på 

dem igen och sedan transkriberat dem.  

Intervjuerna med lärarna genomfördes på de två gymnasieskolorna i december 2014. 

En av intervjuerna genomfördes i hennes arbetsrum, under intervjuns gång kom och 

gick två andra lärare. Respondenten verkade dock inte störa sig av det och lärarna 
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var endast inne i rummet en kort stund. De andra tre intervjuerna genomfördes i 

enskilda rum där det inte uppkom några störningsmoment.  

4.2.4 Bortfall 
I vår studie har funnits bortfall genom att en elev på skola 2 svarade ofullständigt på 

frågorna 12 och 13 (se bilaga 2). Tre elever på skola 1 svarade ofullständigt på fråga 

12 och fyra elever på skola 1 svarade ofullständigt på fråga 13. Därför har de 

elevernas svar inte tagits med i studien. Lärarna på skola 2 valde att inte genomföra 

rangordningen på fråga 13 och 14 (se bilaga 1). Deras svar har dock tagits med i 

studien eftersom vi ansåg att svaren var av värde för studien.   

4.3 Tolkning och trovärdighet 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014:138f) behöver man tolka de 

intervjusvar man får. De menar att tolkning bör göras fortlöpande och bör ske direkt 

efter varje intervju. Fördelen om man gör på det viset är att det kan ge idéer om hur 

man kan arbeta vidare. Gör man en analys direkt efter intervjun är det lättare att 

komma ihåg yttre omständigheter som observerats och som inte antecknats eller 

spelats in (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014:138f). Johannessen och Tufte 

(2003:72) menar att ett grundläggande kännetecken för kvalitativ analys är tolkning. 

När en tolkning sker betraktas de olika delarna av materialet i ljuset av andra delar 

och helheten som kommer fram från datamaterialet. Johannessen och Tufte beskriver 

det som att: 

 ”tolkning är att sätta in företeelser i ett sammanhang, i en helhet som gör att vi 

förstår vilken mening eller betydelse som kan tillägnas de som undersöks” 

(Johannessen & Tufte, 2003:72).  

Vi har tolkat det citatet som att när vi har gjort våra intervjuer och enkäter ska vi 

sammanställa dem och sedan försöka se en helhet av allt. Detta är något som vi har 

gjort och vi har försökt att så lång utsträckning som möjligt vara objektiva. Vi är 

dock väl medvetna om att materialet kan vara vinklat på grund av våra tolkningar 

och erfarenheter. Likaså finns det en möjlighet att materialet skulle kunna bli tolkat 

annorlunda av någon utomstående, men det anser vi vara en del av processen.  

Inom samhällsvetenskapen är det omöjligt att göra en undersökning med en säkerhet 

på 100 %. Problemet ligger inte bara i att det inte finns samma möjligheter till att 

göra tester som i exempelvis naturvetenskaperna. Istället är problemet att det inte går 

att påverka vissa faktorer (Kumar, 2014:216). 

4.4 Etiska överväganden 

Vi har följt Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer när vi har utfört vår studie. 

Vetenskapsrådet (2002) har fyra allmänna huvudkrav på forskning som bedrivs. 

Dessa existerar för att skydda individen som deltar i studien. Det första kravet är 

informationskravet och innebär att forskaren ska informera deltagare i studien om 

varför de är med i studien och vilka villkor som finns. De måste även bli informerade 

om att om de inte vill vara med i studien har de rätten att avbryta sin medverkan. Det 

andra kravet är samtyckeskravet och innebär att forskare ska inhämta samtycke. 

Påtryckningar får inte ske från forskarens sida. Det tredje kravet kallas för 

konfidentialitetskravet och innebär att uppgifter om undersökningsdeltagare ska vara 

konfidentiella och dessa ska även förvaras på ett sätt där deras identitet inte kan 

undanröjas. Det fjärde och sista kravet kallas för nyttjandekravet och innebär att de 
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uppgifter som har insamlats endast får användas för forskningsändamål. Uppgifterna 

från inte användas eller lånas ut för kommersiellt bruk eller till andra ändamål som 

inte är av vetenskaplig karaktär (Vetenskapsrådet, 2002). Den empiri som vi har 

samlat in har blivit reducerad där vi endast har tagit med det som är relevant för vår 

studie i själva uppsatsen. Materialet är dock inte vinklat för att gynna oss eller för att 

sätta respondenterna i dåligt ljus. 

Alla respondenter blev informerade om att de är anonyma i denna studie. Eleverna 

fick information via enkäten att de inte skulle uppge något annat än kön och årskurs. 

Lärarna var också anonyma genom att den enda informationen om dem var hur länge 

de arbetat som lärare, ämnen de undervisar i, ungefärlig ålder och kön. 

Respondenternas namn i kapitel 5 är pseudonymer. Skolornas namn och orter nämns 

inte heller.  

4.5 Metoddiskussion 

Frågeställningarna i denna studie blev besvarade med hjälp av den valda metoden. 

Varje metod har däremot sina fördelar och nackdelar, likaså varje studie. Vid 

planeringen av studien bestämde vi att vi skulle genomföra intervjuer med lärarna. 

Detta var inte lika självklart när vi skulle bestämma hur vi skulle gå tillväga med 

eleverna. Vi valde enkäter i slutändan med elever eftersom vi såg dem som en mer 

heterogen grupp än lärarna (baserat på ekonomisk status, social klass etc.). Genom 

att vi besvarade våra frågeställningar ökade även reliabiliteten och validiteten för vår 

studie. Denna studie skulle även kunnat genomföras på flera olika vis. Det hade 

exempelvis kunnat vara intressant att göra fokusgruppsintervjuer med elever. 
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5 RESULTAT 
Nedan presenterar vi de resultat vi har fått från de intervjuer och enkäter som vi har 

utfört. Resultatet redovisas från skola till skola. Anledningen till denna uppdelning är 

att det blir en djupare ingång i resultaten och inte en översiktlig presentation. 

5.1 Lärares syn på viktig skolkunskap 

En av de intervjuade lärarna ansåg att teoretiska, praktiska, medmänskliga och 

estetiska kunskaper är viktiga. Även om läraren inte undervisar i idrott anser hon att 

idrott är ett viktigt ämne. Det är viktigt att eleverna utvecklar sin inlärning och får en 

förståelse om hur de lär sig bäst. Två av lärarna nämnde att de anser att eleverna ska 

bli tänkande, självständiga människor. En av lärarna talade mycket om att eleverna 

ska kunna bearbeta material, se strukturer och kunna dra egna slutsatser. Båda 

lärarna förklarade att eleverna ska kunna reflektera kring kunskap. En av lärarna 

förklarade:  

”Jag nämnde folkmord exempelvis, alltså jag brukar ta upp man tar ju upp 

förintelsen, men hinner kanske inte alltid ta upp så mycket annat. Man hinner 

inte prata så mycket om Rwanda eller Bosnien och sådär. Man skulle kanske 

vilja men man hinner inte allt man vill ju ändå att de ska förstå vad det är som 

skapar en sån situation och varför det har hänt på andra platser också” (Richard, 

2014) 

Skolan kan inte lära eleverna allt, det är bara en del av det hela, enligt Richard. 

Skolan ska däremot ge vissa grundläggande verktyg som eleven kan använda sig av i 

sin inlärning.  

En av lärarna ansåg att eleverna lär sig flera viktiga ämnen, men att det i slutändan 

handlar om att utveckla sina förmågor. Vissa av förmågorna finns med i alla kurser 

exempelvis källkritik, bearbeta information, ha förståelse för både individ och 

gruppnivå och se strukturer. En annan lärare menade att eleverna skulle ha 

användning för väldigt mycket av det de lär sig i skolan. Enligt henne anser många 

elever att matematik kan vara svårt, men läraren menar att grundläggande matematik 

är viktig, likaså språk, en god läsförmåga är viktig för att kunna sätta sig in i 

samhällsdebatten och samhällslivet. Läraren tror även att eleverna idag är mer 

granskande och ifrågasättande än vad de var förr och att det till stor del beror på det 

stora utbud av media som finns idag i jämförelse med förr.  

En lärare ansåg att ett existerande problem ibland är att elever kommer till gymnasiet 

utan att ha grundläggande färdigheter. Han pekar på att matematisk förståelse hjälper 

eleverna inom andra ämnen också, exempelvis inom samhällskunskapen finns det 

nationalekonomi. Samma sak gäller med språk, en gymnasieelev kan läsa en mening 

helt tekniskt, men det är viktigt att kunna förstå meningen och kunna tolka den. Det 

är viktigt att kunna se underliggande meningar i en text. För att prestera i andra 

ämnen behöver man dessa grundläggande färdigheter. En annan lärare anser rent 

spontant att läsförmågan, läsförståelsen och även de sociala delarna med relationer 

och samarbete är viktiga att lära sig. Hon tycker även att det ska vara mer praktiskt i 

skolan, eleverna ska ha någon form av idrott eller rörelse varje dag. Det behöver inte 

vara långa pass, men hon tror att det skulle hjälpa deras inlärning eftersom många 

elever är stillasittande idag. 
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5.1.1 Lärarnas rangordning av viktiga skolkunskaper 
I intervjuerna med lärarna fick varje lärare tillfälle att rangordna vilka kunskaper som 

de ansåg var viktigast för eleverna att lära sig. De kunskaperna som lärarna blev 

tilldelade att rangordna var: 

 Faktakunskaper. 

 Kunskapen att kunna förstå kopplingar mellan olika händelser eller perioder. 

 Kunskapen att kunna förklara orsaker, likheter, skillnader och konsekvenser. 

 Kunskapen att veta hur en händelse kan återskapas. 

En av de fyra intervjuade lärarna ansåg att han inte riktigt kunde rangordna vad som 

är viktigast för ett godkänt betyg. Han ansåg att alla punkterna fungerar tillsammans. 

Han förklarade att eleverna inte kan förstå kopplingar mellan olika händelser eller 

förklara skillnader mellan dem om de inte har fakta om händelserna. En annan lärare 

rangordnade inte heller dock förklarade hon att faktakunskaperna agerar som en bas 

för eleverna och att de andra kunskaperna kan komma fram ifall eleverna kan fakta. 

Ingen av lärarna ansåg fakta vara det viktigaste för ett godkänt betyg, men de såg 

fakta som något som är viktigt eftersom de andra punkterna faller utan fakta. En 

lärare ansåg att på andra plats kom fakta. Han förklarade att det är viktigt att eleven 

är bekant om olika händelser och viktiga personer: 

”[…] för att förstå sammanhanget, det här med likheter och skillnader och så 

vidare, då måste du ha en faktabakgrund, du måste vara införstådd med det. Men 

då är det mer liksom händelse och känna till viktiga personer och krings vid 

olika tidsperioder. Men däremot inte årtal.” (Erik, 2014) 

Däremot ansåg han att årtal inte är viktigt att kunna då ingen har sagt att eleverna 

måste kunna dem. Han förklarar att när årtal blir viktiga att kunna blir det mer en 

”rapa upp” kunskap och då kommer eleverna inte förstå själva sammanhanget. En 

annan lärare valde att lägga faktakunskaperna på en fjärde plats: 

”Därför att förstår man de andra kan man lätt kolla fakta och har man bara fakta 

och inte förstått sammanhanget så är det… alltså, man ser ju en del 

katastrofredovisningar. När man gått in på Wikipedia och klickat och hoppas att 

man hittar svaret.” (Eva, 2014) 

Läraren resonerade att det blir lättare för eleven att lära sig faktakunskaperna ifall de 

har förstått de resterande tre kunskaperna. Hon hävdar att eleverna ofta kan fakta 

men förstår inte själva sammanhanget. Hon menar att ifall eleverna fokuserar endast 

på fakta kan resultatet inte bli bra. 

I tabell 1 nedan synliggörs två utav lärarnas rangordningar av vad de anser vara de 

viktigaste skolkunskaperna. 
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Tabell 1. 

 Erik Eva 

1 Förklara orsaker, likheter, 

skillnader, konsekvenser 

Förklara orsaker, likheter, skillnader, 

konsekvenser 

2 Fakta (händelser, personer, årtal) Kunna förstå kopplingar mellan olika 

händelser eller perioder. 

3 Kunna förstå kopplingar mellan 

olika händelser eller perioder. 

Att veta hur en händelse kan återskapas. 

4 Att veta hur en händelse kan 

återskapas. 

Fakta (händelser, personer, årtal) 

Alla lärare antog i rangordningen av vad eleverna anser är viktig skolkunskap att 

faktakunskaperna låg först på listan. En av lärarna hävdar att hon tror att eleverna 

lägger faktakunskaperna som nummer ett eftersom den är för påtaglig och den visar 

ifall eleven har gjort rätt eller fel. En lärare förmodade att eleverna skulle placera hur 

en händelse kan återskapas på andra plats medan en annan lärare förklarade att hon 

tror att eleverna kommer välja kunskapen om att kunna förstå kopplingar mellan 

olika händelser eller perioder på andra plats. På tredjeplats anade båda lärarna att 

orsaker, likheter, skillnader och konsekvenser låg. På fjärde plats anade en av dem att 

kunskapen om att kunna förstå kopplingar mellan olika händelser eller perioder. Den 

andre la kunskapen om att kunna veta hur en händelse kan återskapas på en tredje 

plats. 

Två av lärarna hade identiska rangordningar. De förmodade att fakta ligger först hos 

många elever eftersom det är där man börjar, det är en grund. En av dem förklarad att 

ifall de ska gå igenom en religion eller världshändelse måste de börja med vad som 

har hänt, den grundläggande informationen. Därefter anade båda lärarna att orsaker, 

likheter, skillnader och konsekvenser låg på andraplats. På tredje plats ansåg de att 

kopplingar mellan olika händelser låg och till sist på fjärde plats ansåg lärarna att 

veta hur en händelse återskapas låg. Tabell 2 illustrerar lärarnas rangordning.  
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Tabell 2 

 Eva Erik  Lisbeth Richard  

1 Fakta 

(händelser, 

personer, årtal) 

Fakta (händelser, 

personer, årtal) 

Fakta (händelser, 

personer, årtal) 

Fakta 

(händelser, 

personer, årtal) 

2 Kunna förstå 

kopplingar 

mellan olika 

händelser eller 

perioder. 

Förklara orsaker, 

likheter, skillnader, 

konsekvenser 

Att veta hur en 

händelse kan 

återskapas 

Förklara 

orsaker, 

likheter, 

skillnader, 

konsekvenser 

3 Förklara 

orsaker, likheter, 

skillnader, 

konsekvenser 

Kunna förstå 

kopplingar mellan 

olika händelser 

eller perioder. 

Förklara orsaker, 

likheter, 

skillnader, 

konsekvenser 

Kunna förstå 

kopplingar 

mellan olika 

händelser eller 

perioder. 

4 Att veta hur en 

händelse kan 

återskapas 

Att veta hur en 

händelse kan 

återskapas 

Kunna förstå 

kopplingar mellan 

olika händelser 

eller perioder. 

Att veta hur en 

händelse kan 

återskapas 

 

5.1.2 Kunskaper som borde undervisas mer om enligt 
lärarna 

I intervjuerna visade det sig att två av de intervjuade lärarna har liknande åsikter om 

vilka kunskaper som det borde undervisas mer om i skolan. En av dem hävdar att 

skolan borde undervisa mer om vad en god samhällsmedborgare är, med fokus på 

bland annat demokratisk fostran. Han förklarar att det är viktigt att eleven får mer 

kunskap om mänskliga rättigheter, skyldigheter och om demokrati. Den andra läraren 

har liknande tankar och menar att det borde undervisas mer om hur elever ska kunna 

leva i samhället när de blir äldre. Vardagsjuridik, som till exempel hur testamente 

och avtal skrivs, hur en person kan ta lån och så vidare är kunskaper som borde 

undervisas mer om, menar hon. Läraren anser att elever bör få mer kunskap om hur 

de ska kunna leva som vuxna. 

Det är även viktigt, enligt en av lärarna, att eleverna förstår mönster och att de vet 

hur de kan dra slutsatser av egna gjorda erfarenheterna. Kopplingarna emellan är 

vitala, förklarar en av lärarna. De kunskaper som en av de intervjuade lärarna anser 

är centrala för eleven att utveckla är de kunskaper som ska få eleverna att bli goda 

samhällsmedborgare. Han lägger stor vikt vid att det är viktigt att eleven får goda 

kunskaper om hur de ska kunna orientera sig i samhället och med andra människor.  

5.1.3 Betygens påverkan samt elevernas sätt att studera 
På frågan om betygsättning påverkar elevernas vilja att lära och utveckla sina 

kunskaper anser en av lärarna att hon inte säker på ifall betygsättning är det rätta 

svaret då den inre motivationen kan slås bort hos eleverna. Dock menar en av lärarna 
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att det är viktigt med betyg, de ska finnas och de behövs. Enligt en annan lärare vill 

eleverna visa vad de kan och att de har gått i mål, vilket hon kan förstå. Däremot 

menar hon att de som får höga betyg blir positivt påverkade medan de som inte får så 

höga betyg blir lite tryckta och sänkta utav det. En annan lärarna upplever ibland att 

betygen kan bli lite hämmande och att det kan bli lite för mycket fokus på betygen 

utan att eleven egentligen vet vad han/hon ska lära sig. Dock kan han se en positiv 

sida med betygen och det är att betygen kan agera som en morot för eleven att bli 

bättre.  

Alla lärare ansåg att eleverna ofta pluggar bara för examinationer. En lärare menade 

att en elev som pluggar hårt för att komma in på läkarlinjen har höga betygsmål och 

därför är examinationer viktiga. Eleven läser böckerna ordentligt och sätter sig in i 

texter, samtidigt som hon/ han lär sig saker på vägen. Richard sammanfattade det på 

ett bra sätt: 

”Det är ungefär som när du tar körkort. Det är klart att det viktiga är att du klarar 

slutprovet, men det blir ju samtidigt när du gör det så har du lärt dig mycket på 

vägen” (Richard, 2014) 

Richard menade även att det inte behöver vara antingen det ena eller det andra utan 

det kan vara en kombination. Erik hade liknande tankar som Richard och förklarade 

att: 

”[…] slutmålet är ju, är ju helt klart att, att de ska få sin, sin examen och att de 

ska få ett visst betyg i de olika ämnena. Ehh, (tyst), men sen hoppas man väl 

ändå på något vis att, att flertalet lär sig någonting som de har nytta utav 

egentligen.”(Erik, 2014)   

Han fortsätter och förklarar att det är naivt att tro att eleverna ska plocka upp allt de 

lär sig i skolan. Han klargör att det borde ses som en vinst ifall eleven tar med sig 

något från lektionerna 

5.1.4 Bästa sättet att lära sig på 
Tre av lärarna anser att elever lär sig bäst när de får en mix av olika metoder, 

exempelvis lyssning, skrivning, läsning samt diskussion. En av dem påpekar att det 

inte finns något ultimat sätt som fungerar där endast en metod används. Vidare 

klargör han att det är viktigt med variation, både när det gäller materialet som ska 

användas i undervisningen samt själva undervisningsmetoden. Varje elev har sin 

egen metod som passar dem bäst när det gäller deras inlärning. Det är viktigt att 

tillfredsställa alla och detta görs bäst genom att arbeta med olika sätt.  

En annan av lärarna berättar att hon har gjort mindre analyser av hur eleverna lär sig 

bäst, det vill säga om de lär sig bäst genom att göra, att läsa eller lyssna. Eleverna 

brukar hamna någonstans mittemellan två och hon brukar säga åt dem att det inte är 

en vetenskaplig sanning. Sen är det olika beroende på vad eleven ska lära sig, men 

hon anser att en blandning ger bäst resultat. Detta höll en annan lärare med om och 

tyckte att det helt beror på eleven. Han pekade på att det är viktigt att de elever som 

inte är så utåtriktade får alternativ där de kan visa sin kunskap.  



24 

 

En annan lärare anser att dagens skola inte vet hur eleverna lär sig bäst och att det är 

ett stort problem. Hon menar att elever lär sig på olika sätt och de elever som lär sig 

på liknade sätt som hon, vilket är audiovisuellt
1
, har lättare för sig att lära. Däremot, 

de elever som inte lär sig på liknande sätt som hon får det svårare att lära sig. På 

grund av detta måste hon, och alla andra audiovisuella lärare, hitta ett sätt att anpassa 

sig efter de elever som har det lite svårare för att se till att eleverna får den hjälp de 

behöver. 

5.1.5 Intresse och synen på skolan 
Alla lärare anser att elevernas syn på skolan påverkar inlärningen väldigt mycket. De 

förklarar att elevernas trygghet på skolan samt deras intresse för att lära sig kan 

påverka inlärningen. En av lärarna förklarade att erfarenheter spelar roll och en elev 

som har haft dåliga erfarenheter där de kanske inte har fått hjälp från innan kommer 

kanske vara avståndstagande från skolan. Om de inte försöker har de inte heller 

misslyckats. Detsamma gäller om eleven har bra erfarenheter, den eleven kanske 

siktar högt i skolan.  

Alla lärare höll även med om att intresset påverkar eleverna. Två av de intervjuade 

förklarade att elevernas intresse för skolan påverkar deras inlärning. Ifall eleven är 

intresserad av ett ämne blir det lättare för eleven att lära sig. En av lärarna förklarar 

att hon, och de flesta lärare, ofta försöker koppla elevernas intressen till 

undervisningen då det kommer göra undervisningen mer intressant och lättare för 

eleven att lära sig.  

En av lärarna pekade på att om eleven inte tycker att skolan är viktig, speglar det 

inlärningen negativt. Likaså om hemmet inte anser skolan vara viktigt, vilket är lite 

av ett samhällsproblem:  

”Attityderna framförallt bland killarna då är att man ska vara lite cool och lite 

laidback och inte bry sig så mycket” (Lisbeth, 2014) 

Lisbeth anser att det behövs arbete på attitydfronten även om hon har sett en del 

förändringar där vissa elever har blivit mer medvetna. Sen är det viktigt att hitta en 

balans, eleven ska må bra och hinna orka leva istället för att plugga ihjäl sig för att få 

högsta betyg i alla ämnen. En balans mellan yttre och inre krav ska finnas. 

5.2 Lärares användning av läroplanen 

I intervjuerna förklarade tre av lärarna att de börjar varje nytt ämne med att gå 

igenom kraven för just det ämnet, tillsammans med vilken typ av examination 

eleverna kommer få. Lärarna anser att det systemet fungerar bra då de gör det klart 

för eleverna vad som krävs för ett godkänt betyg. Även om lärarna är tydliga med 

vad som krävs, är Erik medveten om att det kan vara lite hämmande för eleverna att 

prata om betygen innan han ens har påbörjat det nya ämnet. Han förklarar detta med 

att han måste se till att eleverna är väl medvetna om vilka kunskaper som blir 

bedömda för att det ska kunna vara rättvist när han sedan skapar examinationerna.  

                                                 

 

 

 
1
 Innebär att en använder både synen och hörseln i inlärningen. 
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En annan lärare berättade att han går igenom ämnesplanen i början av kursen, men 

att han inte går in i detalj på den eftersom man kanske inte har haft någon lektion än. 

Han brukar förklara väldigt utförligt vad han är ute efter inför examinationer, är det 

någon tung del av betyget säger han det. Om han säger att en uppgift är muntlig tror 

många elever att det kommer vara enkelt och de kanske slarvar, men då säger han till 

vad han är ute efter. De får fler chanser, men han tycker att det ändå är viktigt. Det är 

inte en gång i augusti han går igenom det och han har märkt att det hjälper. När han 

poängterar att något är viktigt ger det en effekt där eleverna gör bra ifrån sig. 

5.2.1 Förändringar med styrdokumenten 
Två av lärarna anser att synen på skolkunskap har ändrats sedan de började arbeta 

som lärare. En av dem förklarar att den största skillnaden han kan se är 

betygssystemet och kursplanerna. Han påpekar att i det tidigare betygssystemet, Lpf 

94
2
, var det mindre antal kunskaper som behövdes för att eleven kunde få ett godkänt 

betyg. Idag menar han att det krävs mycket mer för att få ett högre betyg dock menar 

han att det är bättre med synen på kunskap idag och att det har blivit en förbättring. 

Även en annan lärare berättar att hon har märkt av en skillnad på synen på kunskap. 

Hon menar att det är mer styrt idag än vad det var förut. Idag finns det fler matriser 

där det står vad elever ska kunna och inte kunna. 

Både Lisbeth och Richard kom in i arbetet som lärare när Lpo94
3
 gällde. Richard 

ansåg att de gamla kursplanerna var mer öppna och att han hade mer valfrihet. Både 

lärarna anser att allt är mer preciserat, både kursinnehållet och betygsstegen. En av 

dem anser att den nya läroplanen har bidragit till att det är lättare att motivera 

betygen för eleverna eftersom det finns en tydligare progression. Han anser att 

oavsett vad någon tycker om den nya kursplanen är det ett faktum att den är tydligare 

än den förra. Lisbeth hade märkt att den nya kursplanen för engelska fokuserar mer 

på kommunikation än vad den gjort tidigare.  

5.2.2 Förändringar som lärarna skulle vilja utföra 
En av lärarna förklarar att det inte skiljer sig så mycket mellan hans syn och 

läroplanens syn, utan han skriver under på det mesta. Däremot anser han att det 

stundtals krävs mycket av eleven.  

”Ibland kan jag uppleva som att det är många, det är många fina ord som, som, ehh, 

kan vara ganska svåra att leva upp till egentligen. […] Men sen åt andra sidan, 

alternativet blir ju att man då skulle ta bort en del av…att kraven sänks och det 

kanske inte är nån utväg. Men det kan vara en liten, liten drömvärld emellanåt kan 

jag tycka.” (Erik, 2014) 

Läraren ovan menar att kraven som ställs på eleverna ibland är lite för höga, dock 

påpekar han att sänka kraven inte är en bra lösning. Även en annan lärare instämmer 

mycket med läroplanen och menar att det som hon anser vara viktig kunskap är att 

eleverna förstår sammanhanget av olika saker och olika händelser. Hon menar att 

tidigare, till exempel när hon själv gick i skolan lärdes det ut mycket mer av 

                                                 

 

 

 
2
 Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994. 

3
 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. 



26 

 

memorera kunskap och att detta har ändrats, vilket hon anser vara bra. Dock skulle 

samma lärare vilja att läroplanen fokuserar mer på att betona någon sorts bredare bas 

för eleverna, för att det ska bli enklare för dem att lära sig. Ett exempel vore att göra 

de estetiska ämnena obligatoriska då hon anser att de skulle kunna hjälpa eleverna att 

få en bredare kunskap. Hon anser också att kunskapsutformningen har blivit 

tydligare. 

Två av de intervjuade anser att det finns en tidsbrist som hindrar dem från att kunna 

gå igenom allt, det blir mycket avgränsningar när de går igenom vissa teman. En av 

dem anser att hon håller med läroplanen till stor del i synen på kunskap. Den andre 

anser att det alltid finns saker som skulle kunna förändras om han fick göra 

ämnesplanen själv. Det finns en del frihet i ämnesplanen, men han pekar på att det 

inte är möjligt att göra hur man vill eftersom det finns ett uppdrag och det ska man 

hålla sig till. Hela tanken med ämnesplanen är att det finns en styrning och att alla 

ska få det likadant.  

5.3 Elevers syn på viktig kunskap 

Den första frågan som eleverna fick besvara handlade om ifall eleverna anser att de 

kunskaper de får i skolan kommer vara använda bara i framtid. På skola 1 svarade 

tolv elever och på skola 2 svarade tio elever att de anser att de kunskaper de får i 

skolan kommer vara användbara i framtiden, dock inte alla kunskaper. Vidare ansåg 

två elever på skola 1 att de ”tror” att de kunskaper de får i skolan kommer vara 

användbara i framtiden. Sex elever, tre på vardera skola, förklarade att det finns 

mycket onödig kunskap som det lärs ut men som inte är nödvändig för dem att lära 

sig. En av eleverna anser att: 

”[…] eftersom att vi alla väljer olika vägar i framtiden vilket leder till att vi inte 

kommer behöva allt.” 

Eleven är medveten om att kunskaper i vissa ämnen kanske inte behövs för deras 

framtid. Likt den här eleven förklarade andra elever att det fortfarande fanns vissa 

kunskaper som var nyttiga att lära sig. Fyra elever på skola 1 svarade att de ansåg att 

de kunskaper de lär sig i skolan inte kommer vara av någon nytta i framtiden. Dock 

förklarade även dessa elever att det fanns få kunskaper som kanske kommer vara 

användbara i framtiden, men inte alla.  

När det gäller den kunskap eleverna lär sig i skolan och elevernas allmänbildning 

förklarar 16 elever på skola 1 och fyra elever på skola 2 att de ser fördelar med hur 

den kunskapen de lär sig i skolan påverkar deras framtid. Fyra elever på skola 1 och 

sju elever på skola 2 förklarade att de största fördelarna kan hittas i enstaka ämnen, 

som till exempel svenskaämnet och/ eller i samhällsorienterade ämnen. Detta är på 

grund av att just de ämnena kommer vara mesta nödvändiga i framtiden. Dock fanns 

det även elever som inte kunde hitta några fördelar med hur den kunskap de får i 

skolan påverkar deras allmänbildning. Fyra andra elever på skola 1 samt två elever 

på skola 2 förklarade att de ibland kunde se fördelarna dock inte ofta. En elev på 

skola 2 svarade att hon såg fördelarna, men att man samtidigt inte minns så mycket 

av det man lär sig.  

5.3.1 Elevernas rangordning av viktiga skolkunskaper 
När eleverna skulle rangordna vad de ansåg var viktiga kunskaper för att få ett 

godkänt betyg uppkom intressanta resultat. Majoriteten av eleverna på skola 1, 12 

elever, och skola 2, nio elever, valde att placera kunskapen om att kunna förklara 

likheter, orsaker, skillnader och konsekvenser på första plats. Därmed blev den 
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kunskapen den viktigaste som majoriteten av de tillfrågade eleverna valde att anse 

som den viktigaste kunskapen för att få ett godkänt betyg.  

Eleverna på båda skolorna var också överens om vilken kunskap som kommer på 

andra plats. Eleverna från båda skolorna valde att placera kunskapen om att kunna 

förstå kopplingar mellan olika händelser och perioder som den näst viktigaste 

kunskapen för ett godkänt betyg. Den här kunskapen placerade nio elever från skola 

1 och nio elever från skola 2 på andra plats. 

På tredje plats kom kunskapen att veta hur en händelse kan återskapas av majoriteten 

av eleverna, sex stycken, från skola 2. Dock visade det sig vara lite annorlunda på 

skola 1 där ett mer jämt resultat uppkom om tredje platsen. Majoriteten av eleverna, 

åtta stycken, på skola 1 valde att placera på tredje platsen samma kunskap som kom 

på andra plats, alltså kunskapen att förstå kopplingar mellan olika händelser och 

perioder. Strax efter kunskapen att förstå kopplingar, kom kunskapen att veta hur en 

händelse kan återskapas med sex röster. Därefter fick kunskapen att förklara orsaker, 

likheter, skillnader och konsekvenser sex röster. Då de två senare nämnda 

kunskaperna placerade på en två andra platser med betydligt högre röster, blir den 

sista kunskapen, faktakunskaperna, som kommer på en tredje plats. 

Bland eleverna på skola 2 visade det sig att på en delad fjärde plats kom kunskapen 

att veta hur en händelse kan återskapas samt faktakunskaper med nio röster var. På 

skola 1 var resultatet kring fjärde plats betydligt tydligare då kunskapen att kunna 

återskapa en händelse på fjärde plats med 14 röster. Bilaga 3 och 4 är tabeller som 

illustrerar detta. 

5.3.2 Vad eleverna tror att lärarna tycker är viktig 
skolkunskap 

Elva elever på skola 1 tror att deras lärare anser att faktakunskaperna är de viktigaste 

kunskaperna för att få ett godkänt betyg och på grund av detta kommer denna 

kunskap på första plats. På skola 2 kom på en delad förstaplats kunskapen om att 

kunna förklara orsaker, likheter, skillnader och konsekvenser tillsammans med 

kunskapen om att kunna förstå kopplingar mellan olika händelser eller perioder, båda 

med fem röster var.  

Resultatet visar att eleverna på båda skolorna var överrens om vilken kunskap som 

kom på en andra plats när det gäller vad de anser vilka kunskaer lärarna värderar 

högst. Elva elver på skola 1 och sju elever på skola 2 valde att placera kunskapen om 

att kunna förklara orsaker, likheter, skillnader och konsekvenser på en andra plats.  

Tio elever från skola 1 tror att lärarna anser att kunskapen att kunna förstå kopplingar 

mellan olika händelser eller perioder som den tredje viktigaste kunskapen och 

därmed kommer just den kunskapen på en tredje plats. Även på skola 2 kom 

kunskapen att förstå kopplingar mellan olika händelser och perioder på en tredje 

plats med fyra röster. Strax därefter kom faktakunskaperna med tre röster. 

Eleverna på båda skolorna tror att lärarna värdesätter minst kunskapen att veta hur en 

händelse kan återskapas. 17 elever på skola 1 och sju elever på skola 2 placerade 

kunskapen att veta hur en händelse kan återskapas på en fjärde plats. Bilaga 5 och 6 

är tabeller som illustrerar detta.  
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5.3.3 Kunskaper som borde prioriteras enligt eleverna 
På fråga sex som handlar om vad för typ av kunskap eleverna anser att de borde lära 

sig mer i skolan samt vilka kunskaper som de anser är viktiga att utveckla förklarade 

en majoritet av eleverna på båda skolorna att de vill lära sig mer vardagskunskaper.  

”Saker som har med livet att göra, t. ex. betala räkningar, ha en budget, etc.”  

Eleverna på skola 1 förklarade att de borde lära sig mer om jämlikhet, hur ett CV 

konstrueras och skrivs, hur det är att leva ensamt, samt hur det är ute i arbetslivet. På 

skola 2 gav eleverna liknande exempel och förklarade att de borde finnas mer 

undervisning om pensionssparande, budgetplanering och betalning av räkningar. 

”[…] Dock tror jag man skulle ha väldig nytta av att lära sig hur man betalar 

räkningar mm. då man ska ha med sig det hela livet”  

Resultatet visar att eleverna vill att mer undervisningstid ska läggas på kunskaper hur 

det är att vara och leva som vuxen istället för ämnen som redan finns. Flera elever på 

skola 1 ville minska tiden som läggs på bland annat ämnet religionskunskap. 

Flera elever på båda skolorna svarade även att ämnen som redan är schemalagda 

borde få mer undervisningstid. Här inkluderas ämnen som historia, naturkunskap, 

svenska, matte och samhällskunskap. Även ämnen som filosofi, genusvetenskap 

samt källkritisk borde få mer undervisningstid. Tre elever på skola 2 ansåg att sociala 

kunskaper, analytisk-källkritisk förmåga och argumentation borde finnas mer på 

schemat. En elev ansåg att HBTQA-frågor
4
 borde framhävas i skolan för att öka 

förståelsen för dem som inte är heterosexuella och vad de får gå igenom. 

5.3.4 Betygens påverkan samt elevernas sätt att studera  

Resultatet visar att flera elever på båda skolorna anser att de lär sig bäst genom en 

mix av olika undervisningsmetoder. En mix av läsning, lyssning, diskussion och 

skrivning tillsammans med att ställa frågor och förklaringar ger flera elever det 

ultimata inlärningssättet. En elev svarade:  

”Jag lär mig bäst om jag förklarar för någon annan eftersom jag då måste berätta 

i enklare ord och kan förstå det jag tidigare inte fattat”  

I och med att eleverna är olika och på grund av detta lär sig på olika sätt är det viktigt 

att lärarna roterar undervisningssätt. Detsamma gäller för arbete enskilt och/ eller i 

grupp. Alla elever förklarar att de kan se fördelar med både grupp och enskilt även 

om de föredrog en av arbetssätten före den andra. Tio elever, fem på vardera skolan, 

ansåg att båda arbetssätten fungerar lika bra för dem och att det är viktigt med båda 

arbetssätten. En elev ansåg att: 

”Det beror ju på vilka som är i gruppen och hur trygg en känner sig i den. Ja det 

är viktig [sic!] att kunna jobba både i grupp och enskilt.”  

Eleven ovanför ansåg att inlärningen påverkas av vilka elever som är med i gruppen 

samt hur väl en själv känner sig trygg med dem och att detta avgör vilket av 

alternativen är bättre. Däremot fanns det elever som valde ett arbetssätt före det 

                                                 

 

 

 
4
 HBTQA – Förkortning för homosexuell, bisexuell, transsexuell, queer, asexuell. 
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andra. Åtta elever på skola 1 och fem elever på skola 2 svarade att de föredrog 

grupparbete före enskilt arbete. Emellertid fanns det elva elever på skola 1 och fem 

elever på skola 2 som svarade att de föredrog enskilt arbete. Argumenten för detta 

var exempelvis att vid enskilda arbeten blir inte ens betyg påverkat av andra, i 

grupparbeten kände en elev att hon inte fick visa vad hon verkligen kunde, men att 

det inte fanns någon skillnad i inlärningen. Andra argument var att grupparbeten 

leder till orättvis bedömning, att den ambitiösaste eleven i gruppen får göra allt och 

därför bör grupparbeten undvikas helt samt att grupparbeten drar ner nivån på 

arbetet.  

På båda skolorna visade det sig att eleverna oftast pluggar till examinationer. 14 

elever på skola 2 och elva elever på skola 1 svarade att de pluggade examinationens 

skull. Dock nämnde ett fåtal av eleverna på båda skolorna att det kan hända att de 

pluggar för båda delarna, men att det berodde på ämnet. En tjej skrev: 

”Tyvärr pluggar jag för att klara prov vilket jag inte ser som positivt eftersom 

den kunskap jag lär mig är bra att kunna senare”  

En stor del av eleverna på skola 1, tio stycken, förklarade att hur de pluggar beror på 

olika faktorer. Tre elever förklarade att deras intresse för ämnet påverkar hur de 

pluggar och på så sätt påverkar deras inlärning. 

5.3.5 Synen på skolan och intresse 
På skola 1 fanns det fem elever och på skola 2 fanns det fem elever som ansåg att 

deras syn på skolan har en positiv inverkan på dem. Även om just dess tio elever 

förklarade att de tycker om skolan är de medvetna om att vissa elever kan ha det 

svårt. En elev från skola 2 svarade: 

”Skolan har blivit en plats som inte är för alla, pressen är för stor och elever mår 

riktigt dåligt över detta. Skolan är inget annat än ren ångest”   

Svaren på frågan om synen på skolan och hur den påverkar inlärningen visade att det 

fanns elever som fick en positiv inverkan av deras syn på skolan samt elever som 

fick en negativ. Resultatet visar att flera elever, tolv elever på skola 1 och fem elever 

på skola 2, anser att deras syn på skolan har en positiv inverkan på deras inlärning. 

De förklarade att ju bättre synen på skolan är, desto bättre inlärning. Däremot fanns 

det elever som förklarade att deras syn på skolan påverkar dem negativt då de inte 

tycker om skolan.  

På skola 2 fanns det en stor spridning bland eleverna när det gäller samma fråga som 

ovan. Två elever förklarade att det är svårt att lära sig något i skolan då det är för 

mycket. En elev kände sig otrygg i skolan: 

”Den påverkar väldigt mycket. Jag har tappat orken för skolan och känner mig 

inte särskilt trygg när jag går dit. Detta gör att jag inte vill tänka så mycket på det 

och tar därför inte upp mina arbeten när jag t.ex. är hemma. Detta leder till sämre 

betyg och då tappar man motivationen ännu mer”  

Flera elever svarade att anledningen till att deras inlärning påverkas negativt av deras 

syn på skolan är på grund av att just deras syn på skolan är negativ. Några elever 

förklarade att de ser skolan som tråkig och/ eller en plats som är otrygg och detta 

leder till att elevernas motivation till att lära sig dör ut. 

Även elevernas intresse för skolan och ämnena som undervisas påverkar deras 

inlärning. Av enkäternas resultat visar det sig att 20 elever på skola 1 och nio elever 

på skola 2 anser att deras intresse för ett ämne påverkar hur mycket de lär sig. tre 
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elever på skola 1 förklarade att ju mindre intresse de har för ett ämne desto större 

negativ påverkan blir det på deras inlärning. En elev från skola 2 svarade: 

”Väldigt mycket påverkar. Mitt intresse för ämnet är avgörande. Samtidigt som 

press hemifrån gör att jag ’tvingar’ mig själv att plugga på allt”  

Bland elevsvaren på båda skolorna har det blivit klart att eleverna anser att intresset 

påverkar dem och deras inlärning väldigt mycket. Även läraren har en påverkan på 

eleverna. Två elever på skola 1 förklarade att det är främst sättet hur läraren 

undervisar som påverkar deras inlärning. Det är viktigt, enligt en av eleverna, att 

läraren kan göra något roligt utan lektionen/erna för att fånga deras intresse. Däremot 

fanns det fem elever på skola 2 som svarade att de bryr sig inte alls och de gör alla 

uppgifter som de blir tilldelade för att få det överstökat. 

5.3.6 Elevernas möte med kunskapskraven 
Resultatet på fråga fem visar att eleverna på bägge skolorna får information om vilka 

kunskaper som blir bedömda. Dock skilde sig det åt i mängden av information som 

eleverna får. Elva elever på skola 2 svarade att de har fått information om vilka 

kunskaper som blir bedömda, men att det bara sker i början av kurserna och att det är 

svårt att hålla reda på alla kurser. Dock svarade två av eleverna att de får Skolverkets 

papper, men att lärarna inte alltid går igenom vad de är ute efter på uppgifterna. En 

av dessa elever svarade att de får ett papper och att läraren endast går igenom det i 

korta drag och förväntar sig att eleverna själva kommer läsa det, vilket de inte gör. 

Även fyra andra elever anser att lärarna är otydliga i sina förklaringar av 

betygskriterierna. En av eleverna ansåg att lärarnas svar var:  

”Väldigt luddiga och outvecklade svar. Aldrig riktigt fått ett bra svar. 

Exempelvis som alla lärare säger ’E är översiktligt A är nyanserat’”  

En annan elev nämnde att de får: 

”Bra info. Men det är mer bingo än planering när man lyckas uppfylla kriteriet 

’nyanserat’ som är extremt luddigt och som alla lärare definierar på olika sätt”  

Tillsammans med eleven ovan fanns det endast en annan elev på  skola 2 som ansåg 

att de får väldigt bra information om vilka kunskaper som bedöms.  

Till skillad från skola 2 visade majoriteten av eleverna på skola 1, 20 stycken, att de 

ofta får information om vilka kunskaper som blir bedömda i samband med att ett nytt 

arbetsområde presenteras. En av dem svarade: 

”Vi brukar få en lapp med en planering och kunskapskraven på. Men ibland är 

det ändå lite svårt att veta.”  

Eleven ovan nämner att det ibland är lite svårt att förstå kunskapskraven och den här 

eleven är inte ensam. Flera av de 20 ovannämda eleverna förklarar att även om de 

ofta får reda på vilka kunskapskrav blir bedömda inför varje arbetsområde är det 

ibland lite svårt att förstå kunskapskraven. Däremot nämner några av eleverna att 

vissa lärare går igenom och förklarar kunskapskraven för att eleverna ska förstå. 
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6 DISKUSSION 
Här nedan kommer vi att redovisa vår diskussion. Vi kommer att ställa vår insamlade 

empiri mot det teoretiska ramverket samt den tidigare forskningen inom ämnet.  

6.1 Lärares och elevers syn på vad som är viktig 
kunskap för att få ett godkänt betyg, det vill säga 
betyget E 

Det är uppenbart att skolan är en social plats där unga människor utbildas till att bli 

kunniga människor samt goda samhällsmedborgare. Hong m.fl (2010:2) nämnde att 

kunskapen byggs upp av en social utvecklingsgång där målet är att kunna förbättra 

idéer som har en stor betydelse för samhället. Av den anledningen är det viktigt att 

elever blir tilldelade rätt kunskaper för att kunna leva som bra samhällsmedborgare. I 

sina respektive intervjuer förklarade lärarna att skolan som de arbetar på lägger stor 

vikt vid att se till att alla elever erbjuds den kunskap som de behöver för att kunna 

klara sig i livet som vuxna människor och som goda samhällsmedborgare. 

Gustavsson (2002:51) skrev om indelningen som Aristoteles gjorde, som var 

epistêmê, technê och frenesis. Eleverna får enligt lärarna ta del av kunskaper i skolan 

som berör alla tre av Aristoteles typer genom sin utbildning. Vad som kan ses i 

lärarintervjuerna är att de framställer skolan som en plats där eleverna erbjuds både 

rotkunskaper och detaljkunskaper för att de ska bli så kunniga som möjligt. Tidigare 

forskning visar att detta är viktigt, exempelvis förklarar Liedman (2002:17) att varje 

utbildning bör lägga tonvikten på kunskap som ska ge eleverna en förberedelse för 

framtiden. Eleverna ska i slutändan kunna orientera sig i samhället och ska kunna 

anpassa sig till ett samhälle där fakta jämt förändras (Liedman 2002:17). 

6.1.1 Vad som är viktig skolkunskap 

En miss i kommunikationen mellan lärare och elever kan påträffas i skolans värld när 

det talas om vad som är viktig kunskap. Själva termen ’viktig kunskap’ kan ha flera 

olika betydelser vilket gör att människor kan få olika uppfattningar. Olika åsikter om 

vad som är viktig kunskap mellan elever och lärare kan leda till att eleverna läser på 

fel saker och på så sätt lär sig andra saker. På grund av detta är det viktigt att det 

finns en klar kommunikation mellan lärare och elever för att det ska fungera på bästa 

sätt. Ett sätt som detta kan skapas är genom en bra relation mellan lärare och elever. 

Lee och Johnston-Wilder (2012:163) förklarade att elevernas åsikter börjar ta till 

hänsyn allt mer och mer eftersom skolan moderniseras. Det är viktigt att lärarna 

lyssnar på eleverna och ser till att deras röster görs hörda. Enligt Lee och Johnston-

Wilder (2012:164) är elevers syn på vad som är viktig kunskap informativ för 

lärarna. Detta leder till att en kommunikation mellan de två parterna blir klar och på 

så sätt kan lärarna på bästa sätt hjälpa eleverna att lära sig. Elevers syn på 

skolkunskap kan vara informativ för lärare och det kan leda till att en bra relation 

mellan lärare och elever skapas (Lee & Johnston-Wilder, 2012:164). Även 

Utbildningsdepartementet (2011b) visade att elever oftast anser att kunskaper som 

mäts är de kunskaper som kommer på prov. I och med att det kan bli ett missförstånd 

mellan elever och lärare kan det ske att elever inte förstår innehållet och på så sätt 

inte kommer kunna använda den. 

Adolfsson (2012:17f) förklarade att samhället ändras konstant och ny information 

uppkommer och kunskap ändras. I och med detta borde skolan spendera mer tid på 

att utbilda eleverna till att veta hur ett samhälle fungerar. Gustavsson (2002:16) 
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hävdar att det finns tre former som är nödvändiga inom ens utbildning och det är att 

vara klok, att kunna samt att veta. Det är just balansen av dessa tre former som är 

nödvändig för utbildningen, för att visa hur en människa ska kunna agera samt i 

undervisningen om hur samhället är konstruerat (Gustavsson, 2002:16ff). 

Majoriteten av de intervjuade eleverna förklarade att sociala kunskaper och 

vardagskunskaper borde läras ut mer. Detta kan härledas till Aristoteles praktiska 

kunskap samt den kunskap som kallas för fronesis (Gustavsson, 2002:30,55). Att lära 

sig om hur pensionssparande fungerar eller hur man betalar räkningar är 

vardagskunskap som hör till vuxenlivet.  

En av de intervjuade lärarna, Erik, förklarade i sin intervju att det är viktigt att 

eleverna lär sig hur de blir goda samhällsmedborgare. Detta kan kopplas till 

kunskapen fronesis som hör ihop med etik och mellanmänsklighet (Gustavsson, 

2002:55). Gustavsson (2000:33) menar att klokheten använder människan i de 

handlingar som utförs i den sociala gemenskapen. Även Eva ansåg att medmänskliga 

och etiska kunskaper, tillsammans med de teoretiska och praktiska kunskaperna, är 

viktiga. Här visar hon anser att alla tre kunskaperna, epistêmê, technê och fronesis är 

viktiga. Även Läroplanen Gy11 (Utbildningsdepartementet, 2011c:8) förmedlar 

tanken om goda samhällsmedborgare genom att hävda att det är skolan som 

förbereder eleverna för samhälls- och arbetslivet. Däremot påpekade Eva i sin 

intervju att viktiga kunskaper som eleverna bör erhålla är att förstå mönster och att 

veta hur de kan dra slutsatser av egna gjorda erfarenheter. Richard var inne på 

liknande spår som Eva och förklarade att det är viktigt att eleverna ska kunna 

bearbeta material och ska kunna se strukturer samt dra egna slutsatser. Deras tankar 

är lika det Hong m.fl (2010:2) nämner om de konceptuella artefakterna. De 

konceptuella artefakterna¸ det vill säga förklaringar till olika företeelser, är viktiga i 

ett kunskapsuppbyggande (Hong m.fl, 2010:2).  

De fyra lärarna hade olika tankar kring elever och deras kunskap inför framtiden. En 

av dem förklarade att det är lite naivt att tro att elever kommer plocka upp allting de 

lär sig i skolan men att det är viktigt att eleverna tar med sig något. Han fortsatte och 

förklarade att det är viktigt att eleverna har kunskapen om hur en god 

samhällsmedborgare är. Gustavsson (2002:33) belyste att Aristoteles såg människan 

som ett väsen som är tätt sammanbunden med samhället den växt upp i. En god 

medborgare enligt Aristoteles är någon som är en förebild. En bra förebild är någon 

som är företagsam, seriös, engagerad och klok (Gustavsson, 2002:33). Att bli en god 

medborgare lär man sig inte genom lektioner. Istället kommer det via förebilder, för 

ett barn kan detta vara en lärare eller förälder. Även en annan lärare ansåg att detta 

var viktigt, dock menade han att i slutändan handlar det om att eleverna ska utveckla 

sina förmågor. Han förklarade att alla de viktiga förmågorna finns med i alla kursen, 

som till exempel ha förståelse för individer, bearbeta information, se strukturer och 

så vidare. Även en annan lärare ansåg att eleverna skulle få en stor användning av det 

de lär sig i skolan. Flera elever på skola 1 och skola 2 kunde se fördelarna med den 

kunskap de får i skolan och kunde se vilken användning de skulle få i framtiden av 

dem. Flera elever på bägge skolorna ansåg att även om de finns mycket som de 

kommer ha användning av i framtiden, finns det ändå mycket kunskap som de anser 

de kan vara utan. Detta kan liknas med den undersökningen som gjordes utav 

Skolverket i Attityder till skolan 2012 (Utbildningsdepartementet, 2013). Där visade 

det sig att en stor majoritet av gymnasieelever, samt grundskolans äldre elever, ansåg 

att de skulle få användning av kunskaper de fått i skolan i framtiden 

(Utbildningsdepartementet, 2013:74). Dock nämnde vissa av eleverna på skola 1 att 
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det berodde från ämne till ämne ifall de kommer ha nytta utav kunskaperna i 

framtiden. 

6.1.2 Rangordning av viktiga skolkunskaper 

Peček m.fl. (2013:80) och Ammert (2013:89f) har förklarat att lärare är olika och på 

så sätt har olika åsikter om vad som är viktig skolkunskap. Två av lärarna 

rangordnande aldrig kunskaperna utan förklarade att alla kunskaperna går in i 

varandra där fakta är en bas utan att vara den viktigaste kunskapen. De andra två 

lärarna visade att de hade olika åsikter i sin rangordning om vad som är de viktigaste 

kunskaperna för ett godkänt betyg. När det gäller första plats visade de två lärarna 

liknande resultat vilket är att de anser att de centrala kunskaperna är att eleverna ska 

kunna förklara orsaker och skillnader. Parry (2014) menade att Aristoteles definition 

av technê innebär att ett bevis för att man verkligen kan eller vet något är om 

personen kan lära ut det. Förstår personen orsaken till en händelse kan han/hon lära 

ut det (Parry, 2014). Det är inte en stor svårighet att återge fakta om en företeelse, 

men att kunna förklara orsaken till en företeelse är en utmaning. Detta är något 

eleverna på skola 1 och 2 själva placerade högt, det kom på första plats på skola 2 

och på andra plats på skola 1, när de fick rangordna vad de ansåg att lärarna anser är 

viktig kunskap. Varken de två intervjuade lärarna som rangordnande kunskaperna 

eller lärarna i Ammerts (2013:89) studie hade lika tankar med lärarna i Peček m.fl. 

(2013:77) studie. Lärarna i Pečeks m.fl. (2013:77) studie rangordnade flitighet och 

kunskapen att analysera som de viktigaste kunskaperna. 

Det som skilde sig åt mellan två av lärarna i vår studie, och även mellan lärarna i 

Ammerts (2010:89f) studie, är åsikten om faktakunskaperna. Som det har redovisats 

tidigare, placerade en lärare faktakunskaperna på sista plats medan en annan lärare 

placerade den på plats två. Däremot ansåg eleverna på skola 1 att lärarna ser 

faktakunskaper som de allra viktigaste kunskaperna då de placerade denna kunskap 

på första plats. Eleverna på skola 2 placerade faktakunskaperna på plats två, likt en 

av lärarna, när de fick rangordna vad de ansåg att lärarna anser är viktig kunskap. 

Det är inte konstigt att eleverna placerade just den här kunskapen på första plats då 

även Skolverkets (Utbildningsdepartementet, 2011b) undersökning visade att 

eleverna uppfattar att lärarna bedömer faktakunskaperna högst. Lärarna i Ammerts 

(2013:89f) studie samt två lärare i vår studie ansåg att faktakunskaperna inte är de 

viktigaste kunskaperna utan att de andra kunskaperna, exempelvis kunskapen att 

kunna förklara orsaker och konsekvenser, är minst lika viktiga. De två lärarnas skäl 

till detta var väldigt lika anledningarna som lärarna i Ammerts (2013:89f) studie 

hade, vilket är att eleverna ska veta orsaker och konsekvenser för att kunna förstå sig 

djupare på det ämne som de lär sig om. Även lärarna i Peček m.fl. (2013:77) studie 

placerade faktakunskaperna på en tredje plats när de ombads att rangordna de 

viktigaste kunskaperna. 

När elevernas och lärarnas rangordning på skola 1 jämförs visas det att det finns en 

skillnad på synen på vad som är viktig skolkunskap. Majoriteten av eleverna på skola 

1 ansåg att faktakunskaperna är de viktigaste kunskaperna och därav placerades 

faktakunskaperna på första plats, något som varken lärarna eller eleverna på skola 2 

gjorde. Eleverna på skola 2 valde att sätta faktakunskaperna på en delad tredje plats 

tillsammans med kunskapen om hur en händelse kan återskapas. Kunskapen om att 

kunna orsaker, likheter, skillnader och konsekvenser placerade eleverna på skola 1 

på en tredje plats medan två av lärarna samt eleverna på skola 2 placerade samma 

kunskap på första plats. Ordningen som eleverna på skola 1 gjorde är mycket lik den 
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Ammert (2013) fick i sin undersökning. I och med att rangordningen mellan de två 

skolorna var annorlunda visas det att det finns en tendens att elever anser att det är 

viktigare att minnas än att förstå. Eleverna bör veta att det inte fungerar att bara 

minnas fakta. De bör veta att det är viktigt att det gäller att ha en läroprocess där 

kunskap uppkommer. Liedman (2002:60) förklarar att för att kunskap ska tillkomma 

sker den under en läroprocess vilket slutligen resulterar i vetande. Detta kan bäst 

liknas med det Persson (2014:106) hävdar, vilket är att bara för att en person är 

utbildad behöver det inte betyda att den personen har kunskap. Alltså bör eleverna 

vara medvetna om att bara för att de minns tillräckligt med fakta till en examination 

och får godkänt på den behöver det inte betyda att han/hon har kunskapen. 

Två av lärarna ansåg att eleverna skulle placera faktakunskaperna som de viktigaste 

kunskaperna och de hade rätt. När det gäller plats fyra hade de två lärarna även rätt 

då de satte kunskapen att kunna återskapa en händelse på den platsen. Detta gjorde 

visserligen de båda också i sin egna rangordning. Dock hade lärarna olika åsikter om 

vad som kom på andra respektive tredje plats. Den ena läraren anade att eleverna 

skulle välja kunskapen om att förstå orsaker, skillnader, likheter och konsekvenser på 

andra plats medan den andra läraren förutsåg att eleverna skulle välja kunskapen om 

att kunna förstå kopplingar mellan olika händelser eller perioder på andra plats. 

Resultatet visar att den senare läraren hade rätt. Även eleverna i Ammerts (2013) 

studie ansåg att kunskapen att kunna förklara orsaker, skillnader, likheter och 

konsekvenser inte var så viktig.  

En av lärarna i vår studie förklarade att han inte kunde rangordna kunskaperna då 

han menade att det är viktigt att ha i åtanke att alla dessa kunskaper egentligen går 

hand i hand. Han menar att förståelse av kopplingar inte kan skapas ifall faktan inte 

finns. Det blir som Carlgren m.fl. (2009:26) hävdar att det inte finns fakta som inte 

utgår från förståelse och ingen förståelse utan fakta. Det blir ett sammanhang som i 

slutändan visar elevens färdigheter (Carlgren m.fl., 2009:26). De intervjuade lärarna 

är medvetna om detta då de förklarar att kunskaperna går hand i hand. En lärare 

nämnde att för att kunna göra kopplingar måste eleverna förstå faktan. Ingen av 

lärarna nämnde att faktan var den viktigaste dock påpekades det att faktan är en sorts 

bas för att de andra kunskaperna ska fungera. Därför är det viktigt att göra det klart 

för eleverna att bara för att de känner till en händelse måste de kunna förstå en annan 

för att kunna göra en koppling. I och med att det blir en skillnad mellan lärarnas och 

elevernas syn på vad som är viktigt blir det ett hämmande för eleverna då det gör 

deras inlärning svårare. 

6.2 Hur synen på skolkunskap enligt elever och 
lärare påverkar elevernas lärande 

Två av lärarna anser att betyg har en påverkan på elevernas inlärning. Den ena är 

medveten om att det är viktigt med respons och att eleverna vet vad för kunskap de 

behöver. Däremot förklarade läraren att hon inte var säker på att betygen var det 

bästa svaret. De två förklarar att betygen kan ta död på den inre motivationen hos 

eleverna och att det kan bli lite för mycket fokus på själva betyget istället för 

inlärningen. En annan lärare är inne på liknande spår som de två andra och förklarar 

att de elever som inte får så höga betyg kan bli negativt påverkade och kan bli sänkta 

av det. Däremot förklarar den läraren att elever som får höga betyg kan bli 

motiverade av dem. När det finns en betygsinflation blir det att eleverna tar in 

mindre kunskaper då de vet att de enkelt kan få ett bra betyg 

(Utildningsdepartementet, 2011a). Detta instämmer väl med elevernas svar då 
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majoriteten av eleverna erkände att de oftast pluggade enbart för examinationerna. 

Dock fanns det naturligtvis olika anledningar till detta, som till exempel brist på tid, 

intresse för ämne eller ingen vilja. Eleverna klargjorde att de oftast pluggar för 

examinationerna, dock förstod flera elever att det är viktigt att få en djupkunskap. 

Alla fyra lärare som intervjuades anade också att eleverna oftast pluggade enbart för 

examinationerna. En lärare förklarade att elever som har höga betygsmål fokuserar 

väldigt mycket på examinationerna för att klara av kursen. Dock är detta inte bra då 

Klapp Lekholm (2008:12) förklarar att betygen är konceptualiserade och att detta 

innebär att de borde endast fungera som en summation av elevernas kunskaper och 

färdigheter.  

6.2.1 Synen på skolan och intresset för skolan 

Tre av lärarna håller med varandra och anser att elevernas syn på skolan och 

skolkunskap påverkar inlärningen väldigt mycket. Även den fjärde läraren förklarade 

att hur elever ser på skolan kan ha en avgörande roll för inlärningen. Han menar att 

elever som inte fått hjälp av skolan när de behövt det skulle kanske vara 

avståndstagande. Detta håller en annan lärare med om och förklarar att elever som 

inte tycker att skolan är viktigt får en negativ prägel på sin inlärning. På skola 2 

fanns flera elever som klargjorde att deras syn på skolan påverkade dem negativt. 

Eleverna hade olika anledningar till detta, som till exempel skoltrötthet och ointresse. 

Dock fanns det få elever på samma skola som förstod att skolan kan påverka en på 

olika sätt. En majoritet av eleverna på skola 1 ansåg att deras syn på skolan 

påverkade deras inlärning. Enligt dem är det större chans för bättre inlärning när 

synen på skolan är positiv. 

Även intresset har en stor påverkan på lärandet. Ammert (2013:47) förklarade att 

elever lättare tar in kunskap när de är intresserade av ett ämne då intresset blir en 

sorts drivkraft. Detta kan ses hos eleverna på skola 1 och skola 2 då de förklarade att 

ju mer intresserade de är för ett ämne desto lättare blir det att lära sig det ämnet. En 

lärare förklarade att han kunde se hos sina elever att elever kunde ha bra betyg i ett 

ämne och mindre bra betyg i ett annat och att detta berodde på intresset. Eleverna på 

skola 2 förklarade att när de anser något är roligt blir det enklare för dem att lära sig. 

Dock hade den läraren en intressant tanke och förklarade att han inte tror att eleverna 

egentligen tänker på hur betygsättningen påverkar viljan att lära sig och utveckla 

kunskaperna. Detta då alla elever är olika. Enligt honom är vissa elever intresserade 

av att få ett väldigt bra betyg medan andra fokuserar mer på intresset de har för ett 

ämne. Detta kan tydligt ses exempelvis i resultatet från eleverna på skola 1. Det 

fanns vissa elever som var motiverade av, till exempel, intresset och på så sätt 

motiverades de till att få ett högt betyg medan andra elever hade varken intresse för 

ett ämne eller för ett högt betyg.  

6.2.2 Olika sätt att lära sig på 

Att människor lär sig olika är det ingen som kan förneka och därför är det viktigt att 

se till att alla elever får chansen att lära sig på det sättet de anser är bäst för dem. I 

två av lärarnas klass på skola 1 kunde det påträffas en stor blandning av vilket det 

bästa inlärningssättet är. Dock ansåg en stor majoritet av eleverna att diskussion var 

bäst för dem, tillsammans med något annat. Även eleverna på skola 2 skola hade 

olika åsikter om vad som var det bästa sättet. Dock visade en majoritet att diskutera, 

lyssna och analysera var det bästa inlärningssättet för dem. Att en mix är det bästa 

inlärningssättet är två av de intervjuade lärarna medvetna om. Den ena läraren 
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förklarade att det är viktigt att tillfredsställa alla elever och detta görs bäst när 

undervisningsmetoderna varieras. En annan lärare förklarade att hon har gjort mindre 

analyser av hur eleverna lär sig bäst och att det visade sig att en blandning ger bästa 

resultat.  

Även en annan lärare höll med de två tidigare nämnda lärarna och förklarade att det 

egentligen är upp till varje elev hur de lär sig bäst, något som visade sig vara ”sant” i 

våra enkätundersökningar. En lärare hävdar att på grund av att eleverna är olika och 

lär sig olika är det bra ifall det finns olika alternativ där eleverna får visa upp sin 

kunskap. En lärare förklarar att hon anser att ett av skolans problem är att skolan inte 

vet hur elever lär sig bäst. Hon förklarar att elever får oftast det lättare för sig när de 

har en lik inlärningsmetod som lärarna har. Dock är hon inne på ett liknande spår 

som en annan lärare då hon förklarade att när lärarna blir medvetna om skillnaden 

mellan inlärningsmetoderna är det upp till lärarna att anpassa sin undervisning till 

eleverna. 

I vår undersökning visade det sig att det finns en stor skillnad mellan elever på både 

skola 1 och skola 2 när det gäller deras åsikter om att arbeta i grupp eller enskilt. 

Vare sig de ansåg att det är bättre att arbeta i grupp eller enskilt förklarade eleverna 

att de är medvetna om betydelsen av olika arbetssätt. I Elmeroths studie (2004:73) 

visade det sig dock att majoriteten av de tillfrågade eleverna ansåg att de lärde sig 

bättre när de fick arbeta enskilt. På skola 2 visade det sig att det fanns flera elever 

som föredrog att arbeta enskilt då de såg flera negativa aspekter med grupparbete. De 

förklarade att grupparbete kan leda till orättvis bedömning och att ett arbete som är 

skrivet ensamt inte kan bli påverkat av andra elever. Eleverna på skola 1 förklarade 

att båda arbetsmomenten hade sina fördelar. Enskilt arbete gav, oftast, lugn och ro 

och grupparbete gav kamraternas tankar och åsikter och på det viset lär de sig av sina 

kamrater. Dessa tankar kan även hittas bland eleverna i Elmroths studie (2004:47). 

6.3 Elevers och lärares syn på skolkunskap i 
samband till läroplanen 

Synen på kunskap förändras konstant och det är på grund av att samhället förändras 

och på så sätt uppkommer ny information som omvandlas till viktig kunskap 

(Adolfsson, 2012: 17f). När Gy11 kom blev den väldigt omtalad, vissa lärare ansåg 

att den var bra medan andra ansåg att den var mindre bra. En lärare förklarar att 

oavsett vad som anses om Lgr11 och Gy11 är det ett faktum att de är tydligare än de 

förra styrdokumenten. Han menar att den nya läroplanen/läroplanerna gör det lättare 

för läraren att motivera betygen. Tre av lärarna ansåg att dagens läroplan är mer 

preciserad än Lpo94. En lärare anser att dagens kursplan är tydlig dock menar han att 

kraven på elever är mycket högre idag än det var tidigare. Likaså påpekade en annan 

lärare att dagens undervisning är mer styrd då det finns matriser som ska/ bör följas.  

Tre av lärarna nämnde att deras syn på kunskap inte skiljer sig mycket från 

läroplanens syn. En lärare förklarade att det är viktigt att eleverna förstår 

sammanhang av olika händelser och saker. Detta är likt det läroplanen kräver, vilket 

är att undervisningen inte får bli, bland annat, ensidig (Utbildningsdepartementet, 

2011c:8). Detta går in i det Carlgren m.fl. (2009:26) diskuterade om hur de fyra F:en 

går in i varandra. Det är viktigt att det inte blir, vad en lärare kallar, 

”memorerakunskap” utan att eleverna förstår sammanhanget och förstår hur olika 

saker kan påverka andra och hur detta slutligen påverkar samhället.  
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En sak som en lärare ville ändra med läroplanen var att skapa en bredare bas för 

elever så att det blir enklare för dem att lära sig. En ändring i detta skulle bli att göra 

de estetiska ämnena obligatoriska. Även flera elever på skola 1 ansåg att de estetiska 

ämnena borde bli obligatoriska. Med detta visar läraren att kunskapen technê, 

kunnandet, är viktiga kunskaper. Enligt Gustavsson (2002:54) hör denna kunskap 

ihop med tillverkning, framställning och skapande. Vissa elever lär sig mer av att 

skapa saker och ting; de lär sig av framställning. Den nämnda läraren menar att 

genom att göra estetiska ämnen obligatoriska får alla elever en chans att använda sig 

av sin kreativitet och på så sätt lära sig.  

En annan lärare anser att elever borde ha mer kunskap om matematik. Han förklarar 

att elever ofta kommer till gymnasiet utan grundläggande kunskaper. Detta är inte 

bra menar han då matematik kan hjälpa eleverna inom andra ämnen. Dessutom 

menar han att mer tid borde spenderas på språk, som till exempel svenska och 

engelska. Även en annan lärare håller med honom och förklarar att mer fokus borde 

läggas på språk, läsförmåga och läsförståelse. Detta är epistêmê, något som inte kan 

ifrågasättas (Gustavsson, 2000:30). I ett ämne som matematik får man samma svar 

varje gång man räknar ut ett visst tal. Det är fakta som har blivit prövad väldigt 

många gånger och det blir samma svar varje gång.  

6.3.1 Elevernas möte med styrdokumenten 

För att eleverna ska kunna bli medvetna om vilka kunskaper det är som bedöms är 

det viktigt att läraren går igenom dem. En lärare förklarar att han går igenom 

ämnesplanen i början av kursen men att han inte går in på detalj då han kanske inte 

haft någon lektion än. Dock förklarar han att han brukar vara väldigt tydlig och 

utförlig inför examinationer om vad han är ute efter. En annan lärare brukar utföra 

liknande genomgångar och förklarar att hon ofta berättar för eleverna vilka förmågor 

som kommer tränas på inför varje nytt ämne.  

Även de två lärarna från skola 2 förklarade att inför varje nytt ämne går de igenom 

med eleverna vilka kunskaper det är som räknas, vad som är viktigt och vad som 

förväntas utav dem. Båda lärarna är medvetna om att detta är väldigt viktigt och de 

anser att detta är det bästa sättet för att nå eleverna med förklaringen av vad som är 

viktigt. Två av lärarnas elever förklarar att de får sin information om vad det är som 

räknas och bedöms av en genomgång av lärarna. Flera elever ansåg att detta var ett 

bra sätt och att det hjälpte dem att förstå bättre.  

På skola 2 klargjorde flera elever att de har fått information om ämnesplanerna och 

att de har gått igenom kunskapskraven i de flesta ämnen. Dock visade det sig att flera 

elever ansåg att det var lite svårt att hålla koll på alla de olika kunskapskraven i alla 

ämnen. Anledningen till detta är att lärarna ofta brukar gå igenom kraven endast i 

början av skolåret eller så förklarar de inte kunskapskraven tillräckligt bra. I 

Skolverkets undersökning (2013:66) visade det sig att majoriteten av eleverna kände 

till kunskapskraven i majoriteten eller i alla ämnen. Dessutom visade det sig i samma 

studie (Utbildningsdepartement, 2013:66) att en majoritet, sju av tio elever, fick bra 

information om vilken kunskap som var viktig.  
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7 SLUTSATS 

I den här uppsatsen har elevers och lärares syn på skolkunskap ser ut. Vad de anser 

vara viktig och mindre viktig kunskap har varit ett av flera fokus i den här studien. 

Andra fokus har varit vad det finns för likheter och skillnader mellan elevers och 

lärares syn på skolkunskap, samt hur de förhåller sig till styrdokumenten. Det vi har 

sett är att det finns både likheter och skillnader, samt att de inte alltid håller med 

styrdokumenten. Elever i studien har tydligt visat att de anser att mer 

”vardagskunskap” ska läras ut i skolan. De ansåg att de inte tyckte att de blir 

tillräckligt förberedda inför vuxenlivet från skolans håll. De vill lära sig vardagliga 

saker som att betala räkningar och hur pensionssparande fungerar. Även lärarna såg 

vardagskunskap som något som borde framhävas i skolan.  

Både lärare och elever ansåg att intresset för skolan påverkade deras inlärning. Om 

det finns ett intresse för ett ämne presterar eleven bättre och det har både elever och 

lärare sett bevis på. Samtidigt har det framkommit i studien att elevernas välmående 

påverkar deras inlärning. De elever som är skoltrötta, känner sig otrygga, pressade 

eller har ångest är väl medvetna om att deras inlärning har blivit påverkad av deras 

känslor inför skolan.  

Lärarna tyckte att styrdokumenten var bra och tydliga, men de såg saker som kunde 

förbättras. Två av lärarna ansåg exempelvis att estetiska ämnen borde göras 

obligatoriska eftersom det skulle kunna gynna elever som har vissa svårigheter. Trots 

att det finns ett fåtal ändringar som lärarna skulle vilja utföra, anser de intervjuade 

lärarna att kunskapskraven är bra samt att de ser till att eleverna är medvetna om vad 

som förväntas utav dem. Däremot ansåg elever att den information de har fått om 

kunskapskraven skulle kunna vara bättre. De tyckte att definitionerna av 

kunskapskraven är komplexa och att lärarna behöver förklara dessa utförligare och 

oftare.  

Vår slutsats är att både elever och lärare ser praktisk kunskap som något som 

behöver framhävas och prioriteras. Samtidigt ser de även teoretisk och 

mellanmänsklig kunskap som viktig kunskap. 

7.1 Pedagogiska implikationer 

Vi har sett många olika åsikter om kunskap genom vår studie och har sett att vissa 

förändringar behöver ske. En tydlig punkt som vi har sett är att lärare och elever 

behöver ha en tätare dialog. Lärarna behöver bli mer medvetna om att elever tycker 

styrdokumenten är krångliga och vad de skulle vilja lära sig mer av i skolan. 

Samtidigt har eleverna ett ansvar här genom att de behöver göra lärarna medvetna 

om sina åsikter. Det är ett faktum att lärare lider av tidsbrist, men vissa av de 

aspekter som eleverna har framhävt är något som skulle vara relevant i de olika 

ämnena. Ett exempel är hushållsekonomi som skulle kunna inkorporeras i 

samhällskunskapen. Om lärare och elever inte har en dialog om vad undervisningen 

ska innehålla och olika problem skapas det onödiga svårigheter för båda parterna. 

Det är svårt för en lärare att veta att elever tycker styrdokumenten är krångliga om de 

inte säger det. Detta leder i sin tur till att elever kanske inte uppnår de kunskapskrav 

de ska och som de kanske skulle uppnå ifall de förstod dem. Vi ser även att 

Skolverket behöver bli medvetna om vad lärare och elever skulle vilja se mer av i 

skolan. Det är långt ifrån säkert att det sker en förändring, men det kan vara en start 

inför framtida förändringar i styrdokumenten.  
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7.2 Vidare forskning 

Vidare forskning inom detta ämne kan gå in djupare och göra en mer omfattande 

studie. Baserat på våra observationer finns det inte många studier om hur varken 

elever ser på skolkunskap eller lärare. De tidigare studierna som har hittats till denna 

studie var väldigt måttliga och oftast haft en inriktning på endast ett ämne. 

Anledningen till att detta är ett viktigt ämne att studera är för att missförstånd inom 

detta område mellan lärare och elever kan ha en negativ påverkan på elevers 

inlärning. Ifall problemet där skillnader mellan lärare och elever lyfts fram kan 

lärare, elever och annan skolpersonal arbeta för att skapa en bättre inlärningsmiljö 

för elever där de kan få tillgång till den bästa möjliga kunskapen. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Intervjufrågor till lärarna 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Hur har synen på kunskap och själva kunskapskraven ändrats genom åren som 

du har arbetat? 

3. Hur skiljer sig din syn på kunskap jämfört med läroplanen?  

• Finns det något du skulle vilja förändra?  

• Vad är kursplanens utformning i samband till bedömning? 

4. Vilka kunskaper anser du är centrala för eleven att utveckla? 

5. På vilket sätt tror du betygsättning påverkar elevernas vilja att lära och 

utveckla sina kunskaper? 

6. Tror du att eleverna pluggar; för att lära sig för sin egen skull eller pluggar de 

för examinationer? 

7. Hur ser du på elevers kunskaper och deras framtid? 

8. Anser du att dina bedömningar, exempelvis feedback och/eller betyg, 

påverkar elevernas inlärning? 

9. Hur tror du eleverna lär sig bäst; lyssna, skriva, läsa, disktera etc.? 

10. Hur tror du att elevernas syn på skolan kan påverka deras inlärning? 

• Hur tror du deras intresse påverkar deras inlärning? 

11. Vilken information har du gett eleverna om vilka kunskaper som blir 

bedömda? 

12. Vilken typ av kunskap anser du borde man undervisa mer om? 

• Vilka kunskaper bör eleverna utveckla mer? 

• Någon kunskap som är onödig att lära sig? 

 

13. Rangordna vad du anser är viktigast att kunna för att få ett godkänt betyg. 

Fakta (händelser, personer, årtal) 

Kunna förstå kopplingar mellan olika händelser eller perioder. 

Förklara orsaker, likheter, skillnader, konsekvenser 

Att veta hur en händelse kan återskapas. 

14. Rangordna vad du tror eleverna anser är viktigast för att få ett godkänt betyg. 

Fakta (händelser, personer, årtal) 
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Kunna förstå kopplingar mellan olika händelser eller perioder. 

Förklara orsaker, likheter, skillnader, konsekvenser 

Att veta hur en händelse kan återskapas 
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Bilaga 2. Enkäter till elever 

Svara ärligt här nedan, det finns inget rätt eller fel svar och enkäten är helt anonym. 

Skriv inte heller era namn, då den här enkäten är anonym. Försök även att utveckla 

era svar så mycket som möjligt, svara inte endast ja eller nej! 

Kille            Tjej            Årskurs: 

1. Anser du att de kunskaper du får i skolan kommer vara användbara i din 

framtid? Förklara dina åsikter och tankar! 

Kommentar:__________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. När du pluggar, pluggar du för att lära dig för din egen skull eller 

pluggar du för att klara en examination, exempelvis prov, uppsats etc.? 

Hur viktigt anser du att det är att kunna/ förstå/ förklara kunskap? 

Kommentar:__________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Ser du vilka fördelar de kunskaper du lär dig i skolan medför för din 

allmänbildning (med detta menas kunskaper som du kommer ha 

användning av hela livet)? 

Kommentar:__________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Hur påverkar din syn på skolan din inlärning? (Med din syn på skolan 

menas hur du känner för skolan, om tycker du den är rolig/tråkig, om du 

känner dig trygg/otrygg etc.) 

Kommentar:__________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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5. Vilken information har du fått om vilka kunskaper som blir bedömda? 

Kommentar:__________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Vad för typ av kunskap anser du att man borde lära sig mer av i skolan? 

Vilka kunskaper anser du är viktiga att utveckla? 

Kommentar:__________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. Påverkar lärarnas bedömningar, exempelvis feedback på uppgifter och/ 

eller betyg din inlärning?  

Kommentar:__________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8.  Finns det någon typ av kunskap som du anser är onödig att lära sig? 

Kommentar:__________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

9.  På vilket sätt påverkar ditt intresse för ett ämne din inlärning? 

Kommentar:__________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

10.  Hur lär du dig kunskap bäst? Lyssna, läsa, skriva, diskutera etc.? 

Kommentar:__________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

11.  Hur skiljer sig din inlärning mellan att arbeta i grupp och enskilt? Blir 

det lättare/ svårare att ta in kunskap? Anser du att det är viktigt att kunna 

arbeta enskilt/ i grupp? 

Kommentar:__________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

12. Rangordna vad du anser är viktigast att kunna för att få ett godkänt 

betyg. 

Fakta (händelser, personer, årtal). 

Kunna förstå kopplingar mellan olika händelser eller perioder. 

Förklara orsaker, likheter, skillnader, konsekvenser. 

Att veta hur en händelse kan återskapas. 

13. Rangordna vad du tror lärarna anser är viktigast för att få ett godkänt 

betyg. 

Fakta (händelser, personer, årtal). 

Kunna förstå kopplingar mellan olika händelser eller perioder. 

Förklara orsaker, likheter, skillnader, konsekvenser. 

Att veta hur en händelse kan återskapas. 

 

Tack för din medverkan! 

Mvh 

Alma och Ajla 

Linnéuniversitetet 
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Bilaga 3 Vad eleverna på skola 1 anser är de viktigaste 

skolkunskaperna 

 
 

Bilaga 4 Vad eleverna på skola 1 tror lärare anser är de 

viktigaste skolkunskaperna 
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Bilaga 5 Vad eleverna på skola 2 anser är de viktigaste 

skolkunskaperna 

 

 

Bilaga 6 Vad eleverna på skola 2 tror lärare anser är de 

viktigaste skolkunskaperna 
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