
 
 
 
 
 

Kursplanens betydelse för elevers 
lärande 

Hur några elevers kunskap om kursplanen i fysik påverkar deras lärande 

The importance of syllabus in students’ learning processes 
How the knowledge about the syllabus affects students’ learning in physics 
  

 
Linda Törnblom 
 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

LXACP1 

Avancerad nivå 

Handledare: Ann-Britt Enochsson 

Examinator: Stig-Börje Asplund 

2017-07-01  

 



Abstract 

The purpose of my study is to evaluate what knowledge some Swedish fifteen year old 
students’ in 9th grade had about the syllabus in physics, and how they perceive that the 
knowledge affects their learning process. The method, six qualitative interviews which is used 
in the evaluation, is chosen by the principles which can be found in studies of social science. 
One of the conclusions drawn from the study is that if students communicated knowledge 
about what the syllabus is and its purpose, it could be used as an artefact in the socio-cultural 
perspective of learning to improve motivation and increase the learning process. Over all, the 
syllabus is a very small part in what impacts the learning process in the formative assessment. 
Even difficulties in understanding concepts and the differences in concepts as syllabus, 
knowledge requirements and the content of importance has appeal in the process. In the 
perspective of social culture, communication of the syllabus can be seen as a resource in the 
learning processes.  
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Sammanfattning 

Syftet med min uppsats är att undersöka vad några elever i årskurs 9 har för kunskap om 
kursplanen i fysik, samt hur de uppfattar att denna kunskap påverkar deras lärande. 
Undersökningen består av sex kvalitativa elevintervjuer. En slutsats som framkommit i 
undersökningen är att om elever delges kunskap om vad kursplanen är och dess syfte kan det 
användas som ett verktyg till att höja motivationen och på så sätt även gynna 
lärandeprocessen. Men kursplanen är endast en liten del i vad som kan påverka lärandet i den 
formativa bedömningen. Även svårigheter i att förstå och göra skillnad på begrepp så som 
kursplan, kunskapskrav och centralt innehåll framkommer. I det sociokulturella perspektivet 
kan kursplanen och kommunikationen om den samma ses som en resurs och ett verktyg i 
lärandeprocessen. 

Nyckelord 
Kursplan, formativ bedömning, sociokulturellt perspektiv, lärandeprocesser 
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Inledning 
 

Mitt intresse för frågor om lärande, bedömande och kursplan som lett fram till denna studie 
har vuxit fram under både privata och yrkesrelaterade möten med äldre elever i olika former.  

Under de senaste åren har jag mött främst gymnasieelever i två olika sammanhang. Privat har 
jag agerat läxhjälp åt elever med svårigheter i matematik och i min yrkesroll har jag under de 
senaste 3 åren varit samordnare för gymnasieelever i årskurs 3 som gjort sin yrkespraktik hos 
oss. För några av de elever jag mött i dessa sammanhang har det varit uppenbart att de haft en 
förhållandevis god insikt om målen och innehållet, oavsett om det handlat om att klara 
matematikkursen eller att göra sin yrkespraktik. Båda dessa erfarenheter har gett mig orsak att 
reflektera över lärande och bedömning samt väckt intresse för huruvida förförståelse i form av 
kunskap om förväntade mål och innehåll i kursplan påverkar elevers egen motivation och 
deras lärande.  

Jag förväntar mig att min undersökning i alla fall på något sätt kan ge en inblick i hur eleverna 
själva tänker kring sitt eget lärande och deras uppfattningar om hur de delgivits information 
om kursinnehåll och mål samt hur detta i så fall påverkat deras intresse för och deras lärande i 
ämnet fysik. 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vad några elever i årskurs 9 har för kunskap om 
kursplanen i fysik, samt hur de uppfattar att denna kunskap påverkar deras lärande.  

Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

 Hur uppfattar eleverna att kursplanen presenteras och delges i undervisningen? 
 På vilket sätt är det viktigt för eleverna att ta del av kursplanen? 
 Vilken uppfattning har eleverna om hur deras kunskap om kursplanen inverkar på 

deras lärande? 
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Bakgrund 
I bakgrunden vill jag inleda med att ge en kort historisk bild av två olika 
bedömningstraditioner i form av den norm- och grupprelaterade bedömningen vilken lett fram 
till en mer mål- och kunskapsrelaterad bedömningspraktik och dess kunskapssyn. Därefter 
beskriver jag kortfattat skolans uppdrag med ett avsnitt om styrdokumenten och läroplanen, 
Lgr 11 (Skolverket, 2011a) samt kursplanens struktur och uppbyggnad. Avslutningsvis lyfter 
jag fram den formativa bedömningen och lite av den forskning som ligger tillgrund för den 
formativa bedömningen i ett mål- och kunskapsrelaterad bedömningspraktik. 

Två olika bedömningstraditioner  
Över tid så har olika bedömningstraditioner och olika teorier om det samma varierat och 
utvecklats. I följande avsnitt beskrivs kort två bedömningstraditioner, dess teorier och hur 
utvecklingen i bedömningstradition gått från att vara normrelaterad till ett mål- och 
kunskapsrelaterat betygsystem.  

Roos och Hamilton (2005) menar att olika bedömningspraktiker inte bara har olika syften 
utan ytterst sett även grundas i olika teorier om kunskap och lärande. Ett exempel som anges 
är att den summativa bedömningen relateras till psykometri vilket handlar om psykopedago-
gisk mätningslära med behavioristiska antaganden om kunskap och lärande, medan de kogni-
tiva och konstruktivistiska antagandena ligger till grund för den formativa bedömningstradi-
tionen. Bedömning i detta avseende kan alltså grovt sagt delas in i två kategorier där den ena 
har till syfte och mål att göra urval bland elever och elever emellan och den andra till syfte 
och mål att värdera och uppmuntra elevers lärande (Carlsson, Gerrevall & Petterson, 2006).  

Norm- och grupprelaterad bedömning 

Den norm- och grupprelaterade bedömningen blev under 60-talet formellt rådande i den 
svenska skolan men hade redan använts sedan 40-talet. Syftet med ett bedömnings- och 
betygsystem som detta grundar sig främst i att sortera och gruppera individer utifrån deras 
kunskapsnivå och inte till att gynna individens lärande.  Kärnan i den norm- och 
grupprelaterade bedömningspraktiken med psykometriska mätningar handlar om att 
individens kunskapsnivå  jämförs mot gruppens. Det vill säga att varje enskild elevs 
prestation summerades och jämfördes mot klassens. Det var alltså inte endast elevens egen 
prestation som var avgörande för det egna betyget utan hen var helt beroende av hur gruppen 
eller klassen presterade. En normalfördelningskurva låg till grund för betygen, vilket 
resulterade i att samma prestation eller poäng kunde rendera olika betyg för individen. Då 
klassen presterade bättre än förväntat höjdes kraven för den enskilde eleven och fler poäng 
krävdes för att få ett högt betyg. Lika så åt andra hållet, vid tillfällen då klassen presterade 
sämre än förväntat, blev det således lättare att få ett högt betyg. Provuppgifterna, vilket var 
det rådande bedömningsunderlaget, konstruerades på ett sådant sätt att normalfördelning 
skulle uppstå (Hirsh & Lindberg, 2014). Bedömningen gjordes utifrån ett jämförande med 
övriga elever, klasser mm och betyg fördelades sedan utifrån den givna normalkurvan.  
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Mål- och kunskapsrelaterad bedömning 

Den tidiga kriterierelaterade bedömningsutvecklingen och intresset för individens kognitiva 
kunskapsnivåer och dess utveckling kom som ett alternativ till den normalrelaterade 
bedömningen.  

Under 90-talet genomfördes ytterligare reformer av läroplanen och betygssystemet men då 
med en annan uttolkning av målrelaterad bedömning. Den nya uttolkningen kan enligt Hirsh 
och Lindberg (2014) kopplas samman med internationell kritik mot den svenska 
undervisningsmodellen. Där det menas att mål och betygskriterier bör utformas öppna och 
tolkningsbara. Där målen och betygskriterierna ska ha en tydlig riktning, men med möjlighet 
för lärare att tolka dessa och på så sätt låta läraren komma till sin rätt utifrån hennes 
egenskaper och skolans egna resurser (Hirsh & Lindberg, 2014). 

 […] för det två senaste betygssystemen i Sverige gäller dessutom att betygskriterierna (Lpo-94, Lpf -
94) respektive kunskapskraven i (Lgr-11, GY-11) inte kan läsa fristående, de utgör inte 
avprickningsbara listor. De ska i stället läsas i relation till målen och förmågorna i respektive kursplan. 
Kursplanens olika delar ska således läsas både i förhållande till varandra och till det specifika innehåll 
som undervisningen och elevernas arbete fokuserat (Hirsh & Lindberg, 2014, s. 10) 

I ett mål- och kunskapsrelaterat bedömningssystem används mål och kriterier som 
referenspunkter vid bedömningen. En standardmodell av i förväg överenskomna kriterier, till 
exempel kunskapskrav, menar Taylor (1994) är ett mer tillförlitligt bedömningsunderlag mot 
ämnesinnehållet än den tidigare normen eller gruppen vilken elever jämfördes mot. Även de 
centrala processerna i skolämnet speglas tydligare mot en standardmodell eller de i förväg 
överenskomna kriterierna. Taylor (1994) menar vidare att detta också är mer meningsfullt för 
eleven då den ger en mer giltig information om elevens lärande (Carlsson et al., 2006).  Att 
det är elevernas prestationer samt dess jämförelse med mål och kriterier, och hur väl dessa 
svarar mot varandra som betygsätts är gemensamt för de båda senaste uttolkningarna av vad 
mål- och kunskapsrelaterad bedömning är och ett led i utvecklingen av den formativa 
bedömningen. 

I den mål- och kunskapsrelaterade bedömningen finner Hirsh och Lindberg (2014) att det är 
teorier om kunskap utifrån framför allt de kognitiva, individ- samt socialkonstruktiva 
perspektiven med tolkningar och synsätt som gör sig gällande för bedömning och 
undervisning av det formativa slaget.  

Styrdokument; kursplanen en del av läroplanen 

Läroplanen 

För att förstå vad kursplanen är behövs även förståelse för vad skolans uppdrag är och vad 
betyg har för samhällsfunktion. I läroplanen, Lgr 11(Skolverket, 2011a) går följande 
beskrivning av skolans uppdrag att läsa: 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och 
värden […] Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för 
att där igenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. (Skolverket, 2011a, s. 9)  

Skolverket skriver även på sin hemsida om just lärande och skolans uppdrag: 

[...]för att lägga en grund för elevernas livslånga lärande är det viktigt att eleverna också engageras 
aktivt i bedömningspraktiken. Eleverna behöver vara väl medvetna om vad det är som bedöms och 
vad som utmärker kvalitet i de kunskaper som de ska visa. 
(http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/forskning1609003)  
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Även enligt skollagen ska elever ha kännedom om hur betygssättning tillämpas och på vilka 
grunder bedömningen sker: ”Eleverna ska informeras om de grunder som tillämpas vid 
betygssättningen” (SFS 2010:800, kap 3, §15)  

Utifrån ett kunskapsperspektiv beskriver läroplanen skolans ansvar för att eleverna bland 
annat utvecklar kunskaper och färdigheter som är viktiga för dem både som individer och som 
samhällsmedborgare. De kunskaper som eleverna utvecklar ska även kunna ge en god grund 
för vidare studier. Eleverna ska vidare delges en strukturerad undervisning vilken bidrar till en 
harmonisk utveckling, lust att lära genom utforskande och nyfikenhet. Elevernas ansvar och 
inflytande ska råda under de demokratiska principerna att utifrån ålder och mognad ta ansvar 
och vara delaktig, samt ges möjlighet till inflytande. Betyg är ett, enligt läroplanen, mått på i 
vilken grad eleven uppnått kunskapskraven för de enskilda ämnena och sätts utefter de 
ämnesspecifika kunskapskrav som finns till varje betygssteg (Skolverket, 2011a). Dessutom 
är ett av målen för bedömning och betyg som anges i läroplanen, att varje elev ”utvecklar 
förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de 
egna arbetsprestationerna och förutsättningarna” (Skolverket, 2011a, s. 18). 

Under elevernas ansvar och inflytande beskriver läroplanen att läraren ska ”utgå från att 
eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan” 
(Skolverket, 2011a, s. 15).  

Då kursplanen är den del i läroplanen som är styrande för bedömning och betygssättning 
menar skolverket alltså att det är viktigt för eleverna att ha kännedom om bedömning och 
betygssättning.  

Kursplanens struktur 

Kursplanen är uppdelad i tre delar: syfte, centralt innehåll och kunskapskrav.  

Delen om syfte beskriver och motiverar varför till exempel fysik finns som skolämne. 
Undervisningens betydelse för att elevernas förmågor ska få möjlighet att utvecklas lyfts fram 
tillsammans med ett antal förmågor, och mer ämnesspecifika och långsiktiga mål anges.  

I det centrala innehållet beskrivs alla de delar av till exempel fysikämnet som ska ingå i 
undervisningen. Dessa delar beskrivs i rubriker och kunskapsområden. Varje enskild rubrik 
behöver nödvändigtvis inte vara ett eget arbetsområde i undervisningen utan är till för att 
strukturera och göra innehållet tydligt och överskådligt. 

Kunskapskraven beskriver i en sammanhängande text vad som krävs för de olika 
betygsnivåerna i årskurs 6 och 9 samt vad som kan betraktas som godtagbara kunskaper i de 
olika årskurserna (Skolverket, 2011a).  

Den formativa bedömningen 

Den formativa bedömningens utveckling, definition och innehåll 

Den formativa bedömningen som begrepp har utvecklats sedan i slutet på 60-talet då bland 
annat Bloom (1969) och Scriven (1967) använde och utvecklade begrepp som formativ 
utvärdering, bedömning för lärande (BFL) och Assessment for learning (AFL). 

Black (2001) menar bland annat att det som dominerade diskussionerna och utvecklingen om 
den formativa bedömningen i den mål- och kunskapsrelaterade bedömningen under 60- och 
70-talet, var huruvida diagnostiska prov kunde antas som underlag till vilken nivå 
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undervisningen lämpligen borde ligga på utifrån elevernas kunskapsnivå.  Ytterligare en 
uttolkning av den formativa bedömningen under samma tidsperiod och som kan kopplas till 
kognitivistiska synsätt, var frågor om nivåindelning av elever.  

Flera likartade variationer av definitioner på formativ bedömning har förekommit och 
utvecklats över tid men Black och Wiliam (2001) formulerar en version enligt nedan: 

The term >>assessment<< refers to all those activities undertaken by teachers, and by their students in 
assessing themselves, which provide information to be used as feedback to modify the teaching  and 
learning activities in which they are engaged. Such assessment becomes >>formative assessment<< 
when the evidence is actually used to adapt the teaching work to meet the needs. (Black & Wiliam 
2001, s. 2) 

De teorier om kunskap och lärande, vilka är rådande i det mål- och kunskapsrelaterade 
bedömningssystem som vi har idag och som den formativa bedömningen är en del av, har sitt 
ursprung i Black (2001) och Shepard (2001). Där de menar att alla bedömningstillfällen som 
används för att förändra, utveckla och ge feedback på undervisning och elevens lärandenivå är 
formativ då den används till att förändra undervisningen och möta elevens behov. De menar 
vidare att det är individens tänkande och uttryck som intresset bör riktas mot. Hirsh och 
Lindberg (2014) sammanfattar detta. 

De tidiga uttolkningarna kan ses som representanter för teknisk rationalitet/undervisningsteknologi 
och kognitivistiska perspektiv, där intresset riktas mot individens tänkande och uttryck för detta (Hirsh 
& Lindberg, 2014, s. 10)  

Detta ska förstås som att kunskap till sin helhet består av små, små uppdelade beståndsdelar 
och att kunskapen som sådan är uppbyggd i en hierarki med lägre kognitiva nivåer, t ex fakta, 
vilka sedan leder till högre hierarkiska nivåer av kunskap t ex analys och slutsatser.  
För att förstå detta tänker jag mig denna beskrivning som formen och strukturen av en 
pyramid, vilken består av en mängd enskilda block (fakta) dessa bildar olika nivåer (analys) 
som tillsammans formar pyramiden och slutligen bildar helheten (slutsatsen).  

Vidare menar Gripps (1999) ”Socio-cultural aspect of assessment” att ur ett sociokulturellt 
perspektiv på bedömning att det är orimligt att det endast är läraren som är medveten om vad 
som ligger till grund för betyg och bedömning och vad eleverna jämförs mot. Gripps (1999) 
beskriver också det didaktiska uppdraget om undervisning, lärande och bedömning. Det vill 
säga lärarens uppdrag och ansvar för att eleverna utvecklar ett mått av förståelse för målen 
och kunskapskraven. Detta överensstämmer väl med Skolverkets (Skolverket, 2011a) 
uppfattning. 

Målen för undervisningen tydliggörs, att information om var eleven befinner sig i förhållande till 
målen och att återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målen. (Skolverket 
2011b s16) 

Hirsh och Lindberg (2014) framhåller Gripps (1999) antaganden om att detta är en av de 
grundläggande förutsättningarna för att eleverna ska utveckla kunskaper i enlighet med de 
mål som beskrivs som kunskapskrav i kursplanen. 

Lundahl (2014) anser att den senare tidens bedömningsforskning knyter an väl till Deweys 
pedagogik, vilken ”sätter lärandeprocessen i centrum snarare än mätandet av statiska 
kunskaper” (Lundahl, 2014, s. 45). Vidare att den förändrade kunskapssynen bidragit till att 
tydliggöra den nya roll som bedömningen fått, det vill säga att sätta fokus på lärandet. Detta 
menar Lundahl (2014) blir tydligt i 1994 års läroplaner för både grundskolan och 
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gymnasieskolan där synen på kunskap förändrats från att vara ”produktiv snarare än 
reproduktiv förmåga” (Lundahl, 2014, s. 49).  

I Skola för bildning (SOU 1992:94) beskrivs kunskap på följande sätt: 

Kunskap utvecklas i ett växelspel mellan vad man vill uppnå, den kunskap man redan har, problem 
man upplever med utgångspunkt i denna samt de erfarenheter man gör.  

Kunskaper fungerar som redskap, löser ett problem eller underlättar en verksamhet. Teoretisk kunskap 
är inte en avbildning av verkligheten utan en mänsklig konstruktion. Kunskap är på det viset inte sann 
eller osann i absolut mening, utan något som kan argumenteras för och prövas.  

Kunskap finns alltid i ett sammanhang – praktisk, social, språklig, situation.(SOU 1992:94, s. 79) 

Lundahl (2014) menar också att kunskap i handling är en central kunskapsform utifrån den 
kunskapssyn som Lgr 11, Skolverket (2011a) bygger vidare på. På så sätt är det nödvändigt 
för skolan att utforma en bra bedömningspraktik som uppmuntrar produktiva kunskaper och 
aktiviteter. Vidare är, enligt Lundahl (2014), ett av de nya och mer framträdande målen med 
målrelaterade betyg, till skillnad från relativa betyg, elevers lust att lära. Detta har påverkat 
synen på bedömningstillfällen till att gå från ”bedömning av lärande till bedömning för 
lärande” (Lundahl, 2014, s. 51). På samma sätt antas bedömningar som ger läraren insikt om 
elevens problemlösande förmåga och dess tankegångar ha en främjande effekt för lärandet hos 
eleven då framåtsyftande återkoppling från lärare till elev sker.  

Att den formativa bedömningen särskilt kan gynna svaga elever, anser Lundahl (2014) men 
att bedömningen måste verka för att förändra och utveckla undervisningen på ett kreativt sätt 
så att den möter alla elevers behov och ökar deras självkänsla. Detta är även väl 
överensstämmande med Black (2001). För att detta ska kunna ske behöver läraren ”… 
tydliggöra målen för en kurs, planera hur dessa kan omsättas i undervisningen men också ha 
en klar föreställning om hur de olika delmomenten ska bedömas” (Lundahl, 2014, s. 89). 

Lundahl (2014) beskriver också elevernas behov av en tydlig färdriktning gällande 
undervisningen, för att de ska kunna ta ansvar för sitt eget lärande. Det samma gäller även 
elevernas uppfattning om, och kunskap om, olika kunskapskvaliteter och hur dessa värderas. 
För att det ska vara möjligt att synliggöra läroplanens syften, mål och dess kunskapskrav för 
eleverna, behöver lärare tolka och bryta ner kursplanen med dess kunskapskrav till konkret 
undervisning där eleverna även får tillfällen att visa sin kunskap på olika betygsnivåer. Ett 
konkret exempel på detta kan vara användandet av bedömningsmatriser, där läraren får ett 
redskap för att på ett systematiskt sätt analysera och dokumentera elevernas kunskaper i 
förhållande till kunskapskraven. Även för eleven tydliggör detta undervisningens ändamål och 
bedömningen därefter. I kursplanen från Skolverket (2011a) framgår syftet med de 
övergripande målen som undervisningen i respektive ämne bör omfatta.  

Den formativa bedömningens syften och strategier 

För att kunna bedöma och tolka en elevs arbetsprestation behöver olika typer av information 
samlas in. Syftet för bedömningen avgör på vilket sätt det insamlade materialet ska användas. 
Skolverket (2011b) beskriver detta på följande sätt med fem syften. Bedömningen kan 
användas; 

1. För att kartlägga kunskaper. En typ av diagnos där det framgår vilken 
kunskapskvalitet och vilka förmågor eleven tillgodogjort sig. Vanligt är att 
göra denna typ av bedömning i början av ett arbetsområde då resultatet kan 
vara vägledande för den fortsatta planeringen av undervisningen.  
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2. För att värdera kunskaper. Elevens kunskaper, resultat och 
arbetsprestationer värderas och bedöms i relation till kunskapskraven. Att 
värdera elevernas kunskap kan ske löpande under kursens gång eller 
summativt i avslutningen av kursen eller arbetsområdet. 

3. För att återkoppla för lärande. Om bedömningen ska användas som ett 
verktyg i elevens fortsatta lärande och utveckling i kunskapsprocessen, är 
uppföljning av och en tydlig återkoppling på arbetsprestationen viktigt. 
Bedömningen blir då i en mening formativ. 

4. För att synliggöra praktiska kunskaper. Elevens förmågor till t ex 
problemlösning, att analysera eller att kommunicera bedöms utifrån 
praktiska uppgifter för att synliggöra praktiskt kunnande och förmågor. 

5. För att utvärdera undervisningen. Denna typ av bedömning kan även vara 
ett mått på kvaliteten och på hur väl undervisningen fungerat. (Skolverket, 
2011b)  

Bedömning, vilken har till syfte att stödja lärandet, betraktas som tidigare nämnts formativ. 
Liksom Lundahl (2014) beskriver Skolverket på följande sätt vikten av att tydliggöra målen 
för eleverna i den formativa bedömningen;  

…målen för undervisningen tydliggörs, att information söks om var eleven befinner sig i förhållande 
till målen och att återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målen. (Skolverket, 
2011b, s. 16) 

För att detta ska kunna ske behöver, enligt skolverket (2011b), både eleven och läraren 
tillsammans ställa sig tre viktiga frågor: ”Vad är målet? Hur ligger jag/eleven till? Hur ska 
jag/eleven gå vidare?” (Skolverket, 2011b, s. 16). När dessa frågor är ställda kan fem 
strategier användas till att göra lärandet och bedömningen formativ: 

Vad ska eleverna lära sig? Syftet är de mål och förmågor som utvecklas i undervisningen och 
som finns angivna i kursplanen. Förståelse för syftet med undervisningen anses viktigt för att 
eleverna ska känna sig delaktiga, liksom även förståelse för skillnaden i kvaliteten mellan 
olika nivåer av prestation. Genom bland annat exempel och diskussioner lärare och elev 
emellan kan denna förståelse förmedlas. 

Vad kan de redan? För att möta elevernas behov och förutsättningar behöver information om 
elevernas kunskaper smalnas in och bedömas. Utformningen på undervisningen bör vara på 
ett sådant sätt att eleverna får möjlighet att visa sina kunskaper genom det de lärt och förstått i 
förhållande till målen. Läraren kan utefter det justera i planeringen av undervisningen om så 
behövs. 

Hur ska eleven göra för att komma vidare? Återkoppling från både lärare och klasskamrater 
kan användas för att minska avståndet mellan den aktuella statusen på förmågan eller 
kunskapen och den nivå av kunskap som undervisningen syftar till att utveckla hos eleven. 
Genom återkoppling kan allstå lärandet föras framåt.   

Hur kan eleverna stödja varandras lärande? Elevens egen förmåga att bedöma sig själva 
stärks då kamratbedömning blir en aktiv del av arbetet. På så sätt kan eleverna utveckla en 
förmåga och förtrogenhet med att uppgifter av kvalitet ser olika ut.   

Hur kan eleverna bedöma och styra sitt eget lärande? Genom att eleven utvecklar sin 
förmåga att bedöma sin egen prestation stärks även eleven i att ta ansvar för och styra sitt eget 
lärande.  
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Dessa strategier är beroende av ett gemensamt deltagande och engagemang av såväl eleven 
själv, dess klasskamrater samt läraren (Skolverket, 2011b). 

Teoretisk utgångspunkt 
Jag har valt att lyfta fram det sociokulturella perspektivet som teori om lärande då jag kan se 
kopplingar mellan denna teori, kurplanen (Skolverket, 2011a) och den formativa 
bedömningen. Kursplanen (Skolverket, 2011a) kan, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, ses 
som ett redskap och en resurs i lärandeprocessen. Även den formativa bedömningen kan 
kopplas samman med det sociokulturella perspektivet, bland annat genom vikten av att 
tydliggöra syftet med undervisningen och värdet i lärarens förståelse för elevens utgångspunkt 
för att kunna leda eleven vidare i sin utveckling. Det sociokulturella perspektivet har sina 
rötter i Vygotskijs teorier och ses ibland som ett alternativ till andra framträdande teorier. 

Enligt Säljö (2008) kan dekontextualiserade kunskaper, utifrån det sociokulturella 
perspektivet, återfå sitt sammanhang genom att syftet med undervisningen, kunskapskraven 
och det centrala innehållet tydliggörs. Detta kan i sin tur bidra till att gynna lärande genom att 
eleverna får ökad förståelse för samspelet mellan samhälle, skola och individ. Genom 
förståelsen blir målen och lärandeprocessen viktig även för eleverna.  

Säljö (2008) använder kultur som begrepp i det sociokulturella perspektivet för att beskriva de 
resurser som finns i den materiella omvärlden, i den sociala interaktionen, och hos den 
enskilda individen. En kultur kan alltså vara allt från värderingar till idéer och annat som vi 
får del av genom att vi interagerar med omvärlden. De fysiska resurser och redskap som ingår 
i vår omvärld i form av olika instrument, verktyg, kommunikationsredskap, färdmedel och 
annat beskrivs som artefakter. Dessa resurser, både materiella och immateriella är del av 
kulturen i ett nära samspel och nya artefakter utvecklas ständigt i en kultur.  

I det sociokulturella perspektivet är ett sätt att reproducera kunskap och förmågor lärlingskap. 
Där yngre medlemmar i gruppen lär av den äldre generationen, man härmar och tar efter en 
som kan. Språket är en viktig resurs till att förmedla insikt och bevara kunskaper både för 
enskilda individer och för grupper. Det hjälper oss även att jämföra, att se och beskriva likhet 
och skillnad mellan olika objekt och hur vi förhåller oss till dessa. Vi förmedlar och tar del av 
erfarenheter från varandra genom språket och låter oss inte begränsas av instinkt eller enbart 
personliga erfarenheter. Därför är det viktigt, menar Säljö (2008), att förstå vikten av språket 
och att kunskap till stor del är diskursiv, det vill säga språklig.  

Enligt Vygotskij, menar Säljö (2008) att det finns två olika nivåer av vilka utveckling sker. 
Den biologiska nivån, där förmågan att uppfatta och blanda sig i och interagera med 
omvärlden gör sig gällande. Dessa är nedlagda i vårt genetiska arv. Och den sociala och 
kommunikativa nivån. Växlingen mellan dessa driver barnet framåt i dess behov av kontakt 
och samspel med människor i dess omgivning. Samspelet mellan barnet och dess omvärld kan 
vara mycket varierande om vi jämför olika historiska skeden, samhällen och kulturer. Även 
olika materiella förutsättningar och samhällens förväntningar och normer påverkar och gör att 
utvecklingen ter sig olika hos barn från olika miljöer. Detta är även verkligheten i skolan där 
elever med olika bakgrund och förutsättningar möts. Säljö (2008) beskriver att det är, enligt 
Vygotskij, som att ”utvecklingen övergår från att i huvudsak bestämmas av biologiska 
faktorer till att ske inom ramen för sociokulturella förhållanden” (Säljö, 2008, s. 36). 
Människor tillgodogör sig alltså förmågor, kunskaper och förståelse på olika sätt i förhållande 
till dess sociokulturella bakgrund.  
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Kommunikativa processer menar Säljö (2008) är centrala i det sociokulturella perspektivet av 
lärande. Han beskriver flödet av kommunikativa processer på följande sätt. 

Och att kunna något (läsa räkna, skriva, rita och så vidare) innebär oftast att man behärskar en 
kommunikativ praktik och denna praktik innehåller också i allmänhet någon form av fysik 
verksamhet. … Att behärska en vetenskaplig princip eller teori om materian eller evolution, är att ha 
insikt i en kommunikativ praktik som utövas bland vetenskapsmän på universitet och i skolor. Men 
denna kommunikativa praktik innehåller också fysiska komponenter; man skriver, räknar, gör 
experiment, bygger laborationer, registrerar data och så vidare. (Säljö, 2008, s. 37) 

Det vill säga att kunskapen och förmågorna bygger på kommunikation och kommunikationen 
är beroende av någon fysisk aktivitet eller samspel.  

Det är naturligt att det i alla kulturer är viktigt att kunskaper och färdigheter förs vidare 
genom generationer. Något som skiljer kulturer åt är på vilket sätt återskapandet eller 
reproduktionen av kunskap sker och vem som har ansvar för det.   

Skolan är en av flera institutioner och sammanhang där socialisation sker t.ex. språket, hur det 
sociala samspelet fungerar och flera andra viktiga oskrivna regler för hur samhället fungerar 
och inte bara utifrån kursplanen (Skolverket, 2011a).  

I skolan är lärande och undervisning mål i sig. Det man gör motiveras i stor utsträckning just av att 
man skall lära sig något. I en skolsituation finns oftast inget tidsmässigt eller psykologiskt samband 
mellan de behov barnet upplever i stunden och vad man för tillfället gör. ... Detta lösgörande - denna 
dekontextualisering – av lärandet från de miljöer i vilka människor agerar och producerar vardagliga 
verksamheter är på många sätt en psykologiskt och kommunikativt avgörande skillnad. (Dewey, 
1916/1966, s6ff) Denna dekontextualisering av lärandet, som resulterar i det vi kallar skola och 
utbildning, är både en förutsättning för lärande i ett komplext samhälle och den förändring som skapar 
många av de problem att lära som vi idag kan se exempel på i skolan. (Säljö, 2008, s. 41) 

Att förmedla valda delar av växande kunskaps- och färdighetsstoff till en ny generation är 
skolans uppgift. Samtidigt som upplevelsen av att klyftan mellan skola och samhälle ökar. Att 
kunskapskraven höjs och att undervisningen blivit mer teoretisk beror till stor del på att det 
oftare ställs högre krav på en bredare allmänbildning i många yrkesgrupper, det i sig påverkar 
längden och innehållet i utbildningen samt att det i praktiken är omöjligt att med säkerhet veta 
vilket yrke en elev kommer att utöva. Därför gäller det att i ett sociokulturellt perspektiv 
förstå samspelet mellan t ex individen, skolan och samhället i ett större perspektiv för att 
förstå hur dessa utgör varandras förutsättningar (Säljö, 2008).  

För att förstå och se lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv behöver man observera tre olika 
men ändå samverkade företeelser:  

1.utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska/språkliga) redskap 

2. utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg) 

3. kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat former för samarbete i olika 
kollektiva verksamheter. (Säljö, 2008, s. 22-23) 

Säljö (2008) menar att människan är läraktig både som individ och kollektiv och att ett av 
våra mest framträdande karaktärsdrag är att lära av erfarenhet. Men kunskapen menar han, är 
föränderligt. Den ändras över tid utifrån de krav och möjlighet som omvärlden presenterar. 
”…de sätt på vilka vi lär och tar del av kunskaper är beroende av vilka kulturella 
omständigheter vi lever i” (Säljö, 2008, s. 14). Frågorna om hur människan lär, ur ett 
sociokulturellt perspektiv, handlar således inte bara om våra biologiska förutsättningar utan 
också om vår omgivning. Till exempel vilka resurser eller hjälpmedel som finns tillgängliga, 
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både språkliga, intellektuella och fysiska. Dessa resurser kan användas för att förstå och agera 
i vår omvärld, även vilka krav som ställs och vad som förväntas av oss anses kunna användas 
som resurser i lärandet. Ur ett sociokulturellt perspektiv så är hur eller på vilket sätt vi 
använder oss av dessa resurser centralt i hur vi lär. Ytterst menas att ett sociokulturellt lärande 
handlar om att analysera, utveckla och reproducera kunskap och förmåga. En grundläggande 
tanke är att alla erfarenheter och lärdomar, så väl fysiska som intellektuella från tidigare 
generationer kan ses som resurser och att dessa förs vidare genom kommunikation. På så sätt 
menar Säljö (2008), skapas även kunskap genom kommunikationen människor emellan. 
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Metod  
För att undersöka mina forskningsfrågor i min frågeställning och mitt syfte har jag använt mig 
av en kvalitativ metod, kvalitativa intervjuer. 

Metodval - Varför kvalitativa intervjuer? 
Som metod till min undersökning har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer. 
Ahrne och Svensson (2014) beskriver ett antal både nyare och äldre klassiska samhällsstudier 
som visar på flera kvalitativa metoder och deras olikheter. Även Kvale och Brinkmann (2014) 
hänvisar till att kvalitativa metoder varit centrala i samhällsforskningen sedan 1800-talet.  
För att studera samhället, där människor står i relation till varandra i sina olika roller och 
positioner, i grupper, nätverk, organisationer, institutioner, kulturer, språk, normer och 
samhällsklasser mm, lyfter Ahrne och Svensson (2014) fram framförallt tre olika 
tillvägagångssätt för att göra dessa kvalitativa studier:  

1. Att intervjua eller ställa frågor. 
2. Att observera och betrakta de som är föremål för undersökningen i dennes agerande 

eller interagerande. 
3. Att analysera det stoff som producerats i form av t ex texter och bilder. 

Till skillnad från kvantitativa studier som beskriver faktauppgifter i siffror lyfter de kvalitativa 
metoderna fram subjektiva uppfattningar, upplevelser och känslor.  

Då min undersökning och frågeställning grundar sig i hur några elever uppfattar att 
kursplanen presenteras och hur de sedan uppfattar att det påverkar deras lärande, är 
kvalitativa intervjuer det metodval som för mig förefaller mest naturligt enligt Kvale och 
Brinkmann (2014). Även Ahrne och Svensson (2014) bekräftar den uppfattningen då de 
menar att kvalitativa data inte mäts i antal och frekvens utan mer konstaterar att något 
förekommer samt på vilket sätt och i vilka situationer det förekommer. Intervjuformen som 
valts beskriver Ahrne och Svensson (2014) som en ”guidad konversation” i vilken jag som 
intervjuare noggrant får lyssna på intervjupersonen för att uppfatta samtalets mening.  
Enligt Ahrne och Svensson (2014) verkar det inte finns några tydliga gränser mellan de olika 
kvalitativa intervjuteknikerna strukturerade, semistrukturerade intervjuer eller löst strukture-
rade intervjuer med flera. Därför har jag valt att med utgångspunkt i syfte och frågeställningar 
utforma och använda mig av tre intervjufrågor med tillhörande följdfrågor som hjälp och stöd 
till intervjuerna:  

På vilket sätt presenteras syftet med undervisningen i fysik? Hur påverkar det lärandet?  
På vilket sätt presenteras det centrala innehållet? Hur påverkar det lärandet? 
På vilket sätt presenteras kunskapskraven? Hur påverkar det lärandet? 

Då jag uppfattade en viss förvirring hos eleverna kring definitionen av bland annat begreppen 
kursplan och kunskapskrav, skulle det visa sig att jag under intervjuernas gång lagt till ytterli-
gare en fråga: Pratar ni om kursplanen i fysik?  

Det finns enligt Kvale och Brinkmann (2014) flera sätt att dokumentera intervjuer, vanligast 
är att använda ljudinspelning i någon form, detta för att intervjuaren lättare kan koncentrera 
sig på intervjun och dynamiken i samtalet. Samt att det inspelade materialet sedan kan skrivas 
ut för att göra det lättare att börja analysprocessen. En annan fördel med ett inspelat material 
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är att man med lätthet kan lyssna på det flera gånger. Jag har valt att med hjälp av analog dik-
tafon spela in samtliga intervjuer för att lättare kunna gå tillbaka och ta del av materialet igen.  

Urval, genomförande och etiska aspekter 
Trots att det enligt Ahrne och Svensson (2014) inte finns några entydiga urvalsregler för 
kvalitativa intervjuer, på samma sätt som för en kvantitativt större statistisk undersökning, går 
det inte att bortse från att vissa bekymmer med urvalet ändå kan förekomma. Viktigt är att 
tänka igenom hur urvalet ska gå till för att få en trovärdighet i resultatframställningen.  

I en stad som jag lärt känna ganska väl, i södra delarna av Mellansverige, valde jag att 
kontakta rektorn på en f-9 skola. Skolan som sådan kände jag inte alls till sedan innan, men 
den valdes utifrån sitt geografiska läge med upptagningsområde från flera stadsdelar med 
varierande socioekonomiska förutsättningar. Då min förhoppning var att möjligheten till ett 
varierat elevunderlag skulle vara god.  

Rektorn på skolan kontaktades via e-post med information om mig och att jag sökte kontakt 
med en eller flera lärare i de naturorienterade skolämnena (fysiklärare) vilka skulle kunna 
hjälpa mig att finna ett antal elever som skulle kunna vara intresserade av att delta i min un-
dersökning. En kontakt etablerades och jag fick möjlighet att presentera syftet med undersök-
ningen tillsammans med en garanti om de deltagande elevernas konfidentialitet samt att de 
fritt kan välja att avstå eller avbryta sitt deltagande. Då jag inte själv kunde utföra ett slumpvis 
urval av elever för att genomföra intervjuerna, gjorde jag som Ahrne och Svensson (2014) 
beskriver, mig beroende av den lärare som responderade och ville hjälpa mig med ett elevun-
derlag, samt till de elever vars samtycke till medverkan jag sökte (Kvale & Brinkmann, 2014; 
Vetenskapsrådet 2011). 

Av forskningsetiska skäl, trots att respondenterna uppnått en ålder över 15 år ville jag ändå 
informera om och få respondenternas målsmän/vårdnadshavares samtycke. I ett brev till re-
spondenternas målsmän/vårdnadshavare framgick syftet med undersökningen, önskemål om 
respondenternas samtycke till deltagande och att de fritt kan välja att avstå eller avbryta sitt 
deltagande. Vidare framgick även mitt önskemål om samtycke från målsmän/vårdnadshavare 
att låta respondenten delta, information om att intervjun kommer att spelas in och att det in-
spelade materialet endast kommer att användas i min studie och efter godkänt resultat destrue-
ras, att respondenten inte kan identifieras i det bearbetade resultatet (Kvale & Brinkmann, 
2014; Vetenskapsrådet, 2011). 

Intervjun och intervjuetik 
Innan intervjun presenterades jag för eleverna av elevernas lärare. För att genomföra intervju-
erna tilldelades jag ett avskilt grupprum i en för eleverna känd och trygg miljö. Totalt kom sex 
kvalitativa intervjuer att genomföras. Tidsåtgången till respektive intervju har varit ca 13-18 
minuter. Inför intervjun har respondenterna enskilt informerats ytterligare och mer ingående 
om intervjuns syfte, att intervjun spelas in på en analog diktafon, att den information som del-
ges behandlas på ett sådant sätt att respondenterna inte kan identifieras i min resultatfram-
ställning samt att det inspelade materialet och därtill utskrifter kommer att förstöras efter av-
slutad och godkänd studie, samt att de fritt kan avbryta eller avstå deltagandet. Av etiska skäl 
som Kvale och Brinkmann (2014) nämner framgår varken namn eller andra personuppgifter i 
det inspelade materialet. Inte heller har det inspelade materialet formaterats till digitala filer 
utan endast på en analog diktafon (Vetenskapsrådet, 2011). 
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Till intervjun hade jag förberett tre frågor med tillhörande följdfråga om lärande. Det 
framkom ganska snabbt in i intervjun att ett förtydligande av begreppen (syfte, centralt 
innehåll, kunskapskrav och kursplan) behövdes. Därför la jag under intervjuernas gång till 
ytterligare en fråga för att försöka reda ut begreppen och synliggöra en eventuell förbistring.  

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet  

Dalen (2015) anser att reliabilitet i en kvalitativ studie blir svåruppnåeligt då samma resultat 
bör kunna uppnås på nytt om samma studie skulle genomföras igen. För att påvisa 
tillförlitligheten i en studie menar därför Dalen (2015) att dokumentationen över 
genomförande av studien är av yttersta vikt. Samt att beaktande ska tas över det unika i 
situationen kring respondenten och i mitt fall, intervjuarens, möte och det resultat som 
framkommer. Därför har jag dokumenterat intervjuerna och försökt att redogöra för 
genomförandet på ett tydligt sätt. Men att återskapa samma unika möte med respondenterna, 
annat än genom det inspelade materialet, för att göra studien på nytt bli så klart svårt.  

Då utskrifterna av intervjuerna i sig blir början på analysarbetet, valde jag att själv skriva ut 
alla intervjuer i sin helhet och så ordagrant som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Eftersom att det är jag själv som genomfört intervjuerna och att det inspelade materialet med 
dess utskrifter finns kvar under analysprocessen, anser jag att reliabiliteten ändå är ganska god 
för tolkning i min resultatframställning. Inte minst eftersom jag har goda möjligheter att gå 
tillbaka och lyssna igen (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Validitet 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) finns det ingen sann och korrekt eller objektiv tolkning 
när man transformerar en muntlig version till skrift. Det är heller inte relevant. Vad som 
däremot är relevant är hur utskriften och dess form kan vara lämplig för forskningens eller 
studiens syfte. I mitt fall är det inte språket som är studiens syfte utan andemeningen i det som 
eleven vill ha sagt. För att få en förståelse för och att kunna tolka eller tyda andemeningen så 
är det viktigt att veta vad det frågas efter. I mitt fall kan jag se vissa svårigheter med mina 
intervjufrågor. Även om jag tycker att frågorna i sig och ur mitt mer pålästa perspektiv är 
tyliga i sin formulering och avser att undersöka syftet och forskningsfrågorna, så framkommer 
det under intervjuerna att eleverna uppvisar vissa svårigheter med att förstå begreppen på det 
sätt som avses. Detta kanske skulle kunnat avhjälpas med en förstudie eller ett antal 
provintervjuer med omformulerade intervjufrågor som resultat. Eller att intervjuerna inletts 
med ett samtal och ett definierade av de begrepp vilka skulle undersökas. Sammantaget gör 
detta att det kan finnas en viss osäkerhet kring elevernas svar vilket gör att validiteten till viss 
del kan ha påverkats. Detta försökte avhjälpas, och på så sätt åter stärka validiteten något, 
genom att använda en spontan och kompletterande intervjufråga i samtliga intervjuer. Den 
kompletterande intervjufrågan syftade till att tydliggöra elevernas uppfattning kring centrala 
begrepp i undersökningen. Detta belyses även i resultatdelen. Min slutliga uppfattning om 
validiteten är att den sammantaget ändå kan anses som god (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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Analysmetod 
Som analysmetod valdes en hermeneutisk tolkningslära vilket har till syfte att tolka texter 
utifrån ett antal givna rättesnören. Meningen är att tolka helheten utifrån delarna och delarna 
utifrån helheten i en ständig process som hela tiden rör sig fram och tillbaka.  

Utifrån en ofta vag och intuitiv uppfattning om texten som helhet tolkas de enskilda delarna, och 
utifrån dessa tolkningar relateras delarna i sin tur till helheten och så vidare. (Kvale & Brinkmann, 
2004, s. 252) 

Vidare liknar Kvale och Brinkmann (2004) denna analysmetod som en spiral vilken kan ge 
möjlighet till en djupare förståelse om man träder in i cirkelrörelsen på rätt sätt.  

Innan en analys av det insamlade materialet kan påbörjas är det nödvändigt att bearbeta det 
insamlade materialet. Både Kvale och Brinkmann (2004) och Ahrne och Svensson (2014) är 
överens om att i ett tidigt skede av insamling av material undvika att hamna i ”tusen-sidors-
diket”. Det vill säga att vara nogsam med och selektiv i undersökning så att mängden insamlat 
material fortfaranden är greppbart och går att ta sig an för bearbetning och analys.  

För att ta mig an materialet och kunna skapa min analys har jag tillämpat ett arbetssätt enligt 
en modell om tre steg enligt Ahrne och Svensson (2014). För det första att efter 
transkriberingen av intervjuerna; sortera materialet per intervju, därefter reducera det genom 
att först grovt gå igenom varje intervju var för sig och kategorisera de citat som ansågs vara 
elevreflektioner kring varje enskild intervjufråga. Denna grovgallring reducerades ytterligare 
genom att utföra samma procedur ännu en gång. Då med ett ännu tydligare fokus på att 
verkligen analysera vad i svaren som kan kopplas till det sociokulturella perspektivet utifrån 
intervjufrågorna. Jag sökte då efter elevernas tankar och reflektioner vilka skulle kunde 
kopplas samman med att t.ex. kursplanen kan som ett redskap i lärandeprocessen Samt på 
vilket sätt de dekontextualiserade kunskaperna kan återfå sitt sammanhang bland annat genom 
ett tydliggörande av syftet med undervisningen och kunskapen. Även de fysiska redskapens 
relevans för elevernas lärande eftersöktes liksom elevernas uppfattning om vikten av att få 
detta tydligt kommunicerat. Detta i ett försök att återlikna den cirkelrörelse i analysarbetet 
som Kvale & Brinkmann (2004) nämner. Därefter sammanställdes resultatet till varje 
intervjufråga med relevanta elevcitat från varje elev och intervju. Likheter och skillnader i 
elevernas uppfattning till varje fråga kunde då skönjas och de tydligaste framställningarna 
beskrivs och argumenteras i resultatsammanställningen.   

Sammanfattningsvis är alltså syftet med att sortera och reducera materialet att skapa ordning 
genom att analysera elevernas kommentarer utifrån det sociokulturella perspektivet. Till 
exempel i vilken omfattning eleverna uppfattat att det finns ett syfte med undervisningen samt 
hur de anser att det påverkar deras lärande. Samtidigt bör sållningen ske med förstånd så att 
nyanser och spektra behålls för att tillsist argumentera och bemöta tidigare forskning med 
mina resultat. (Kvale &Brinkmann, 2004)   

Den kvalitativa forsningsintervjun söker kvalitativ kunskap uttryckt på normal prosa; den syftar inte 
till kvantifiering. Den har som mål att erhålla nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter 
av intervjupersonens livsvärld; den arbetar med ord inte med siffror. (Kvale, Brinkmann 2004, s. 47) 
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Resultat  
I löpandet text och med elevcitat som stöd, kommer jag att som Kvale och Brinkmann (2004) 
beskriver försöka redogöra de resultat som framkommit under intervjuerna.  

Eleverna kommer i framskrivningen av resultatet att refereras till i form av E1, E2, E3, E4, E5 
och E6 samt i dialoger citeras som E1, E2, E3, E4, E5, E6 där jag själv står som L, för att det 
tydligt ska fram gå vem som säger vad och i vilken intervju.  

På vilket sätt presenteras syftet med undervisningen 
fysik? Hur påverkar det lärandet? 
På frågan om hur kursplanens syfte med fysik presenteras och hur kunskapen om kursplanen 
påverkar lärandet var de flesta elever till en början överens om att syftet, det vill säga varför 
man läser fysik i skolan och vilka förmågor som eleverna förväntas utveckla, inte var bekant. 
Samt att de verkade ha uppfattat att det heller inte presenteras på något sätt i undervisningen 
eller genom andra informationskanaler. Under intervjuernas gång framkom ändå att E1, E4 
och E6 verkar ha en medvetenhet om att syftet presenteras till viss del eller att det i alla fall 
finns en viss medvetenhet om att det finns ett syfte. E1 säger bland annat att hen har kommit 
till insikt om syftet själv, men utan att kunna ange någon närmare beskrivning av vad syftet 
skulle kunna vara.    

… åh, nej det har jag nog kommit på själv, asså nu som jag när jag har blivit lite äldre. (E1)  

Endast E4 kunde medvetet ange specifika situationer så som undervisningstillfällen i helklass 
och itslearning (itslearning är en webbaserad lärplattform), där lärare presenterat syftet. Samt 
att hen anser att det är viktigt att känna till. Dock kunde hen inte motivera varför det skulle 
kunna vara viktigt eller hur det uppfattas eventuellt kan påverkar lärandet på annat sätt än att 
det skulle kunna vara förberedande i någon form. E4, E5 och E6 kunde till viss del beskriva 
syftet i form av ord som t.ex. framtid, fortsatta studier, långsiktiga mål och kommande an-
vändningsområden.  

ja men de.. ja men under lektion sa de, prata om det och på its står det … till exempel kriterier som vi 
ska kunna (E4) 

 Och vidare 

Nu är det ju att de tar det muntligt… Men de lägger upp det på it´s också (E4) 

E4 Beskriver också 

a ja, jag ska försöka.. ehm.. jag tycker att det är viktigt .. att veta ehm …(E4) 

aa men vad syftet är och vad … vad det här kommer innehålla. Allstå .. ehm för att a  som ja sa .. 
förut, framtida.. eh yrken .. eller studier .. ehm och för att .. e  jag själv ska kunna förbereda mig ehm 
… eh men sen så säger de en massa andra saker också … sen så finns det ju mål också.. som man ska 
kunna. (E4) 

E6 motiverar sin uppfattning som att syftet talar om varför eller på vilket sätt eleverna 
kommer att han nytta av sin kunskap enligt följande: 

Ja, för då vet man liksom varför man ska ha användning av det.. (E6) 

istället för att man bara läser, men jag kommer inte ha användning av det, att de förklara varför man 
kommer att han användning av det… (E6) 
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men jag tycker liksom, liksom det som vi lär oss nu.. det är ju grunderna för allting.. så ,om  på 
gymnasiet, om man väljer natur… så .. kan man redan grunderna för det. Men om vi inte liksom, det 
är de jag tänker liksom det är varför man läser det. För det är samma som historia som nån kung dog 
för hundra år sen… liksom varför ska man kunna det?.. men om man läser historia på gymnasiet så 
liksom har man ju det som en fördel om man redan kan sånt. (E6) 

E5 hade ett mått av, vad jag kallar omedveten kunskap om syftet eller förnekelse av sin 
kännedom om syftet, vilket ändå kan kopplas till en klassrumssituation. Omedveten eller 
förnekande i bemärkelsen att hen tidigare och fortsättningsvis under intervjun hävdade sin 
okunskap både om syftet och de tillfällen då syftet delges. Detta trots att hen anger ett, enligt 
min uppfattning och tolkning, slentrianmässigt lärarcitat. En intressant reflektion gör E6 i 
samtalet om syftet när hen beskriver en form av hierarkisk kunskapssyn där kunskap bygger 
från grunden till högre vetande.  

Egentligen inte.. det är det vi brukar fråga, för … jag och mina kompisar vi är inte det här största 
faanet av no direkt. Vi är inte så jätte intresserade… och då är det alltid så här, tillexempel varför ska 
vi kunna det här? ”Ja men ni kommer få så här lära er det, ni kommer använda det senare i livet” jag 
vet själv att när jag läser vissa saker.. .då kan jag verkligen så här visa att nej, jag kommer inte att 
använda det här, jag kan lova på hela min familj, jag kommer inte använda det här… (E5) 

Det framkom att det i alla fall för några av eleverna hade varit önskvärt att ta del av syftet om 
varför man läser fysik, och att en sådan insikt enligt E1, E2 och E3 i viss mån skulle höja 
motivationen och göra ämnet lite roligare.  

För som jag när jag var mindre, när de liksom inte riktigt berättade varför man läste det, och jag inte 
riktigt förstod själv .. varför man läste det, då bli inte jag direkt motiverad o liksom fortsätta lära mig 
typ. För jag fattade inte varför man skulle kunna det.(E1) 

…så kanske, så höjer det motivationen men vad man behöver veta vad man behöver konkava linser 
och allt det vad det är för något…. Skulle man kanske behöva svar på … (E2) 

Ja det hade ju vart roligare o veta om, eller varför man gör vissa saker, hehe, för då kan man ju … 
göra de sakerna också. (E3) 

E5 är samstämmig med E1, E2 och E3 i sitt önskemål om att ta del av syftet men är inte i 
övrigt övertygad om att kunskap om syftet per automatik skulle gynna lärandet och på så sätt 
höja betyget.  

E5: asså jag skulle vilja veta liksom, för det är det vi nästan alltid frågar … så jag vet inte fall det 
direkt skulle höja typ betygen och så, för det liksom  
L: Varför vill du veta då?  
E5: för att.. eh, jag vet.. … hm.. hur ska jag förklara? … me ba för att ha mer koll, på ämnet liksom.. 
skulle jag säga… men… ja, jag tror att det är ba ha mer koll liksom… (E5) 

På vilket sätt presenteras det centrala innehållet? Hur 
påverkar det lärandet? 
På frågan om hur kursplanens centrala innehåll i fysik presenteras och hur kunskapen om det 
centrala innehållet påverkar lärandet verkar det inte som att eleverna uppfattat någon längre 
eller tydligare presentation av fysikkursens innehåll. Möjligen att någon form av 
terminsplanering eller plan för kommande arbetsområde delges, vilket E1 beskriver en aning 
svävande tillsammans med ett önskemål om en lite mer långsiktig planering för terminen, då 
det enligt E1 skulle innebära bättre framförhållning och där med också en bättre mental 
förberedelse. Detta skulle då kunna ha en positiv inverkan på lärandet.  

Jo, det har vi ju. Det har vi, hade vi ju nu i början, så berättad de liksom om vilket ämne vi skulle 
börja med och så.. (E1) 
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och sen säger de bara att nu i typ 5 veckor kanske ska vi jobba med fysik och sen ska vi jobba i 5 
veckor med teknik. (E1) 

Asså för mig… är det bäst om de säger asså nästan exakt vad det är vi ska läsa, kanske inte hela 
läsåret men i alla fall första terminen, så att jag liksom kan förbereda mig på .. (E1) 

Ja, men förberedd på att ha det och då kan jag liksom… asså typ försöka lära mig mer för att jag 
liksom har förberett mig på det som kommer.(E1) 

Det verkar som att flera av eleverna har svårt att förstå frågan eller att den missförstås och 
istället tolkas som det viktiga i undervisningen i ett innevarande arbetsområde eller som 
kunskapskrav. De är ändå överens om att innehållet i innevarande arbetsområde är viktigt att 
känna till och att det påverkar studieresultatet och lärandet. E2 beskiver också att det viktiga i 
undervisningen delges under lektionerna i arbetsområdet. 

Det brukar vi göra varje gång, innan vi börjar med nytt område så brukar vi prata om.. vad det är, vad 
det handlar om.. (E2) 

För man får liksom … allmän koll på vad området innebär. Vad det kan vara man ska lära sig. (E2) 

Det… är..på lektionen. Vi brukar få så här papper ..(E2) 

I ovan citat beskriver E2 sin uppfattning om när, vad och hur det viktiga i innevarande 
arbetsområde presenteras. Jag tolkar det som att i inledningen av ett nytt arbetsområde delges 
vad det arbetsområdet ska behandla och vilka viktiga delar som ingår idet och att det är både 
muntlig och skriftlig information som eleverna får. Detta är även överensstämmande med hur 
E3 uppfattare det samma i nedan citat. 

E3: Nej.. det tror jag inte. Då pratar vi bara mer inför  
L: Det här arbetsområdet? 
E3: ..det här arbetsområdet..man ska ha 
L: mm? 
E3: sen kan det ju hända att man går in på lite samma grej, typ få lite repetition och sånt 
L: mm  
E3: eller att..lärarna eller att vi läser igenom.. vissa kunskapskrav och så kanske de säger att; ja vi 
skippar det sista för det ska vi ta … nästa.. vid nästa arbetsområde för då, för det hör ihop med 
det..(E3) 

Nedan tycker jag att det verkar som att E4 och E5 tycker att det är viktigt att vara förberedd 
och att känna till innehållet bidrar till det.  

eh o liksom vad man ska kunna typ o … för asså det är ju.. jag tycker det är bra för att jag inte ska 
komma till en lektion och så här a .. men jag har ingen aning om vad vi ska kunna i det här ämnet utan 
jag kör bara .. på med uppgifterna och liksom lägger inget på minnet. … (E4) 

Asså jag känner att innehållet är ju viktigt att veta eftersom, då vet du ju vad du ska plugga in asså då 
vet du ju.. vad du ska kunna i slutet och liksom.. få betyg på det … då är det liksom så här, men jag 
kan det här och därför har jag fått ett betyg av det. Men sen om du inte vet innehållet då kanske inte 
kan plugga till det här provet.. som du ska ha senare.. och liksom därför… blir det .. sämre betyg.. 
(E5) 

E6 verkar ändå förstå frågan om centralt innehåll men är utan större kunskap om vad det 
centrala innehållet skulle kunna vara. Hen väljer att istället fokusera på vad som uppfattas 
som viktigt i undervisningen i innevarande arbetsområde i en hierarkisk ordning från 
genomgång till lektion vidare i arbetsområdet.  

om vi skulle fråga så tror jag vi skulle få svar, men jag… tror inte vi har fått det än i alla fall.(E6) 

och vidare  

E6: asså genomgångarna kan man liksom.. för varje lektion så bygger vi upp genomgången (E6) 
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E 6: så att, vi kan säga att, att nu gick vi igenom grunderna. Sen nästa lektion går vi djupare i dem och 
så, så vi bara fortsätter på det … 
L :men ä ..  en övergripande plan tycker inte du påverkar ditt … lärande.. 
E6: jag vet, ja.. vi har inte testat det som sagt (E6) 

Trots bristerna i kunskap om det centrala innehållet och missuppfattningen att det centrala 
innehållet skulle vara likställt med innehållet i innevarande arbetsområde, verkar eleverna 
eniga om att det är viktigt för lärandet med tydliga och bra genomgångar inom det aktuella 
arbetsområdet.  

På vilket sätt presenteras kunskapskraven? Hur påverkar 
det lärandet? 
På frågan om hur kursplanens kunskapskrav i fysik presenteras och hur kunskapen om 
kunskapskraven påverkar elevernas lärande, framkom att det inför ett prov och andra 
bedömningstillfällen förekommer ett varierat mått av information om kunskapskraven. De 
tillfällen som eleverna anger där de delges information om kunskapskraven är t ex som 
tidigare nämnts vid prov och andra bedömningstillfällen som laborationer, lektionsuppgifter 
eller efter provtillfället i form av respons och återkoppling. Bland annat uppfattar både E2 och 
E3 att kunskapskraven presenteras på lektioner, både med hjälp av muntliga och skriftliga 
genomgångar eller i form av en matris på itslearning det sistnämnda var en gemensam 
uppfattning hos samtliga elever.  

Vi har pratat om det på lektioner och när vi får så här uppgifter så .. brukar vi få en tydlig matris där 
kursplanen står med. (E2) 

Då ger de oss papper så får vi läsa igenom, eller vi kan sitta och följa med i textensamtidigt som 
läraren läser upp vad man ska kunna. Sen betar vi av det …  under kursens gång liksom(E3) 

Uppfattningarna om vart och när kunskapskraven presenteras skiljer sig åt. Alla är dock 
samstämmiga i att kunskapskraven presenteras i någon form vid något av de tillfällen som 
tidigare angivits.  

ja det är ju tillexempel som med labbarna och det här det ingår ju också, hur man kan skriva en 
labbrapport, och hur man utför labbarna och sen… Samtidigt som man kan ju vissa områden kanske 
man bara har inlämningsuppgifter och sen bara ett litet prov för o checka av (E3) 

eh ..typ när det säger att vi ska ha ett prov.. så, så här komihåg o kolla på kriterierna eller kurplanen, 
vad ni behöver kunna .. då här..(E4) 

E5: eh.. vet du vad itslearning är? 
L: mm 
E5: Där, ifall det är någon så här viktig uppgift, där man ska skriva typ  .. så här uppsats eller 
någonting. Då brukar det finnas… en matris man kan klicka upp.(E5) 

Eleverna är även överens om att lärandet gynnas av kunskapen om kunskapskraven då det ger 
eleverna en uppskattning av den arbetsinsats som krävs för ett visst betyg. 

Då om man vet liksom dem kunskapskraven så vet man ju liksom lite vad man ska .. sträva efter typ 
och hur hårt man behöver jobba för … asså för o nå ett speciellt betyg. Det är väl självklart, man ska 
alltid jobba hårt.. men då att vet man att, om jag satsar på att få ett E, så vet jag exakt vad jag behöver 
göra för o få ett E. (E1) 

Dessutom verkar tydligheten gällande kunskapskraven ge en tryggande effekt för flera av 
eleverna samt ökat motivationen för den arbetsinsats som krävdes för den betygsnivå eleven 
önskar ligga på. E3och E6 beskriver det på följande sätt: 
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Ja, asså för mig, jag tycker att det är ganska skönt o vet vad jag ska kunna, så man kan träna på just 
det. (E3) 

då vet man liksom vad man ska göra om man behöver förbereda sig på.. så..(E6) 

hm.. det skulle vara positivt för då skulle man liksom veta vad man ska lära sig. För om, som om man 
inte liksom vet vad man ska lära sig ..så kanske man inte skriver så.. vad säger man, välutvecklat på en 
uppgift som man egentligen ska skriva det på. För det står typ så här, argumentera om varför så här… 
..så  om man skriver lite på den om man egentligen skulle få A på den. Så liksom man visste liksom 
inte om, om det var så här väldigt.. som man skulle skriva mycket på, eller om man skulle skriva lite 
på den. Men om det står så här; i kursplanen att man ska verkligen kunna .. uttrycka sig och varför, 
motivera liksom den frågan. Är det liksom det, vad säger man, området … så skulle det bli bättre. (E6) 

L: och kunskapskraven var viktiga att känna till … för att … ? 
E6: de är viktiga över huvvetaget liksom, de är viktigt till allt… (E6) 

Pratar ni om kursplanen i fysik? 
I mitt resultat har jag även valt att ta med ytterligare en fråga: Pratar ni om kursplanen i fy-
sik? Detta var en oförberedd men återkommande fråga under samtliga intervjuer då det blev 
uppenbart för mig att samtliga elever hade svårt med förståelsen för de olika begreppen och 
att en sammanblandning av dessa skulle kunna medför en allt för låg validitet. Frågan togs 
med för att försöka klargöra och tydliggöra elevernas uppfattning om skillnader och likheter 
begreppen emellan.  Alla elever menar sig vara överens om att kursplanen inte var något som 
de brukade prata om eller beröra i undervisningen i någon större utsträckning. Trots det verkar 
de medvetna om att kursplanen ändå delges och bearbetas. Att det framkom en viss förvirring 
runt begreppet kursplan och om vad som är vad i kursplanen blev uppenbart vid flera tillfällen 
då begreppen blandas ihop eller så likställdes kursplan med kunskapskrav och betygskriterier 
med varandra vilket framgår av bland annat följande citat. 

L: Var det via itslearning, matrisen där presenteras kursplanen? Är det skillnad på kursplan och eh.. 
betygskriterier? Känner du att du får någon… eller, eller är det samma..? 
E2: Jag tänker att det är samma.(E2) 

E3: Vi brukar ju inte gå igenom .. kursplanen.. så noga. Vi, de är, vi förenklar typ målen. Eller typ 
lärarna förenklar målen åt oss, åt oss innan vi går igenom kurserna vi ska läsa typ.  
L: om jag tolkar dig rätt: inför varje ny kurs.. så har ni en genomgång … med förenklade .. 
E3: Mål! 
L: ..mål, som läraren har tagit ifrån kursplanen? 
E3: ja! (E3) 

E5: Det händer inte så här jätte ofta skulle jag säga.. eh speciellt i no så brukar vi gå igenom, inte 
själva kursplanen men typ mål för det kapitlet just . sen så vet jag inte som jag skulle kalla det för 
kursplanen direkt… men.. vi får veta iaf vad vi ska kunna..(E5) 

L: men hur skiljer det sig då ifrån.. tillexempel kursinnehållet? …. --- … är kunskapskrav och 
kursinnehåll .. är det lite samma sak? 
E5: Ja, det skulle jag säga.(E5) 

Vi har inte gått igenom kursplanen så himla mycket.. i fysiken vad jag vet..(E6) 
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Analys  

Resultatanalys 
Som tidigare i resultatpresentationen delar jag upp syfte, centralt innehåll och kunskapskraven 
och avrundar med en kommentar om kursplanen som helhet innan analysen avslutas med en 
sammanfattning.  

Enligt det sociokulturella perspektivet som Säljö (2008) beskiver, kan kunskaper som blivit 
dekontextualiserade i skolan återfå sitt sammanhang genom att syftet tydliggörs och på så sätt 
göra lärandeprocessen viktig för eleven.  

Detta blir tydligt då några av eleverna verkar ha både kunskapen om och uppfattningen att 
kunskaper om syfte är viktigt att känna till för lärandeprocessen. Dessa elever kunde även 
ange konkreta tillfällen då de uppfattat att syftet delgivits i någon form samt att de kunde 
beskriva syftet i någon mån. Några elever sade sig inte känna till syftet men efterfrågade 
kunskap om det. Dessa motiverade sitt önskemål om kunskaper gällande syftet med 
uppfattningen att det skulle öka motivationen till lärande och göra undervisningen roligare. 
Någon påtalade dock att kunskap om syftet inte per automatik skulle höja betyget.  

Dessa uppfattningar kan alltså kopplas till det sociokulturella perspektivet genom att eleverna 
anser sig behöva förstå samspelet mellan individen, skolan och samhället för att 
lärandeprocessen ska bli viktig och bli ett mål. 

Det samma är också överensstämmande med vad Skola för bildning (SOU 1992:94) beskriver 
med att ”kunskap finns i ett sammanhang – praktisk, social, språklig situation” (SOU 
1992:94, s. 79) vilket tidigare har nämnts om den formativa bedömningen. Eleverna verkar 
alltså efterfråga ett mål och ett sammanhang för den kunskap de förväntas lära sig. Även 
Lundahl (2014) anser att en färdriktning i undervisningen, t ex genom att tydliggöra syftet, 
ökar elevernas ansvar för det egna lärandet.  

Även om elevernas kunskaper om syftet till stor del är begränsad så fanns ändå uppfattningen 
att det är viktigt att känna till, samt att uppfattningen är att en större insikt om syftet skulle 
kunna vara gynnsamt för lärandet. Lundahl (2014), vilket tidigare nämnts, är av uppfattningen 
att det är viktigt att tydliggöra kursens mål och att planera och genomföra undervisningen på 
ett sådant sätt att målen omsätts till praktisk och kreativ undervisning.  

Vidare förefaller det centrala innehållets betydelse som oklart i hur viktigt eller oviktigt det är 
att känna till. Endast någon hade uppfattningen att en längre planering med kursinnehåll hade 
presenterats. Något enstaka svävande önskemål om en långsiktig planering uttrycktes med 
motiveringen att det i så fall skulle kunna generera en bättre mental förberedelse. Detta gör att 
det är oerhört svårt att ha någon uppfattning om i vilken grad det påverkar eller skulle kunna 
påverka elevernas lärandeprocess. Begreppet centralt innehåll verkar också förväxlas med 
centrala/viktiga delar i undervisningen i ett aktuellt arbetsområde. Kunskapen om de viktiga 
och centrala delarna i den aktuella undervisningen är samtliga elever överens om som mycket 
viktigt att känna till och ha god kunskap om för att gynna lärandet. Men mer oklart är som 
sagt om en långsiktig planering verkligen skulle gynna lärandet på något märkbart sätt. 
I ett sociokulturellt perspektiv är det därför svårt att ha någon uppfattning om hur kunskap om 
eller brist på kunskap om det centrala innehållet kan påverka lärandet.  
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Gällande kunskapskraven är samtliga elever överens om att kunskapskraven presenteras, men 
det råder även viss spridning i uppfattning om hur det presenteras. I vilken form det 
presenteras vekar dock inte ha någon märkbar betydelse i uppfattningen om deras lärande. Att 
kunskapskraven delges på ett tydligt sätt däremot, verkar vara det mest avgörande i elevernas 
uppfattning om deras lärandeprocess. Uppfattningen verkar vara att kunskap om kursplanen 
skapar trygghet och tydlighet och på så sätt verka gynnsamt för deras lärande. Detta anser jag 
vara en viktig aspekt då kommunikation är av central betydelse i det sociokulturella 
perspektivet. Lärarnas kommunikation kring kunskapskraven verkar ha nått eleverna genom 
att flera informationskanaler eller verktyg för de samma har använts. Tydliga kunskapskrav 
verkar kunna ge eleverna en uppskattning kring vilken arbetsinsats som krävs, öka tryggheten 
och vetskapen om vilken kunskapsmässigt nivå eleven ligger på och på så sätt även höja 
motivationen för vidare lärande. Enligt eleverna är tydligheten och kunskapen om kursplanens 
kunskapskrav framför allt viktig då de menar att det skapar trygghet och tydlighet vilket gör 
arbetsområdet mer lättöverskådligt och greppbart ur ett studiesyfte och på så sätt gynnar 
lärande processen. Ur det sociokulturella perspektivet skulle detta kunna ses som att då 
eleverna får ta del kunskapskraven, får de även ta del av de förväntningar och normer som 
samhället ställer. Samt att hur de väljer att använda och ta del av dessa verktyg kan ha 
betydelse för hur lärandet ter sig. Detta stämmer även överens med de fem strategierna i den 
formativa bedömningen enligt Skolverket. Bland annat för att eleverna antas blir delaktiga då 
de får en ökad förståelse för syftet och för att det hjälper dem att komma vidare i sitt lärande 
då de får återkoppling. Även förmågan att bedöma sin egen arbetsinsats och att kunna vara ett 
stöd för sina klasskamrater är beroende av kunskap om kunskapskraven (Skolverket, 2011b).  

Utöver detta var elevernas förvirring och sammanblandning av begreppen kursplan och 
kunskapskrav märkbar. Vad som till sist framkommer verkar vara att ett par av eleverna 
uppfattar kursplanen både som kunskapskrav i form av betygskriterier eller kunskapskrav och 
mål vilket skulle kunna härledas till syftet där de långsiktiga målen och förmågorna är 
beskrivna. 

Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar skulle jag vilja sammanfatta resultatet ytterligare. 
Undersökningen visar att eleverna uppfattar att vissa delar av kursplanen delges i större 
utsträckning är andra, t.ex. är kunskapskraven mer bekanta än syftet vilket ändå till viss del 
var känt. Det centrala innehållet däremot förefaller tämligen obekant.  De sätt som eleverna 
uppfattar att kursplanen, framför allt kunskapskraven, presenteras på är bland annat, på 
lektionerna både muntligt och skriftligt, inför prov och andra bedömningstillfällen t.ex. 
praktiska moment som laborationer eller utförande av elevernas egna arbetsuppgifter. 
Dessutom finns kunskapskraven tillgängliga i en matris via itslearning.  

Formerna för delgivningen verkar inte ha någon större eller avgörande betydelse för 
lärandeprocessen. Men att det delges är viktig vilket stöds av det sociokulturella perspektivets 
syn på kommunikation som en central del i lärandet enligt Säljö (2008).  

Vad som också i korthet kan beröras är den kunskapssyn som E6 ger utryck för när hen vid 
flera tillfällen beskriver vikten av att känna till grunderna för att kunna komma vidare och 
utvecklas i sitt lärande. Detta påminner om den en kunskapssyn med hierarkiska inslag som 
enlighet Black (2001) och Shepard (2001) beskrivs ur det kognitiva perspektivet på lärande. 
Det vill säga att kunskapen till sin helhet består av små delar vilka kopplas samman i en 
hierarki från lägre kognitiva nivåer av kunskapsdelar som faktakunskaper och liknande till 
högre hierarkiska nivåer av analyser och dragna slutsatser.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 
Resultatet skulle kunna kopplas till bakgrunden och mitt teoretiska perspektiv genom att se 
kursplanen och dess olika delar som redskap i ett sociokulturellt lärandeperspektiv. Säljö 
(2008) Vidare att kunskapen förändras och utvecklas. Med ökad kunskap ges fler möjligheter 
och högre krav ställs. De resurser som finns till förfogande för att gynna lärandet utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv kan ses som de sätt läraren kommunicerar kursplanen på bland 
annat det fysiska lärplattformen på webben, itslearning i form av en matris på kursplanen. 

Vidare är elevernas kunskap om kursplanen överensstämmande med en formativ bedömnings 
praktik genom att det belyser minst två nyckelstrategier i den formativa bedömningen. Det 
vill säga tydlighet i vad eleven förväntas lära sig samt på vilket sätt eleven kan bedöma sin 
egen kunskap och på så sätt även styra sitt eget lärande (Skolverket, 2011b). 

Trots det är min uppfattning att perceptionen förefaller olika hos eleverna kring vad de 
uppfattar som delgivet material ur kursplanen. Flera av eleverna har på många sätt svarat olika 
i intervjun på vad som presenteras och hur det presenterats. Fast att de är elever från samma 
skola, samma klass och med samma undervisning. Detta skulle kunna tyda på att jag har ställt 
svåra frågor, att eleverna inte har förstått begreppen och att jag har brustit i att förklara vad 
frågorna avser. Eller så är förklaringen just så enkel som jag först antagit. Eleverna har varit 
olika uppmärksamma eller intresserade av vad de blivit delgivna. Detta skulle kunna förklaras 
med att människors olika sociokulturella bakgrund har betydelse för hur de uppfattar och 
tillgodogör sig förståelse, olika förmågor och kunskaper enligt Säljö (2008).  

Vad som framkommit och som gjort resultatet svårbearbetat är vad jag uppfattar som 
förvirring och hopblandning av begreppen mellan framför allt kursplan och kunskapskrav som 
eleverna ger uttryck för. Det samma gäller även uppfattningen om vad centralt innehåll är. 
Detta har gjort att jag fått ta flera varv i cirkelrörelsen som jag uppfattar att Kvale och 
Brinkmann (2004) talar om, för att riktigt förstå vad eleven menar och åsyftar. Återigen finns 
det skäl att ifrågasätta intervjufrågornas utformning och min förmåga att beskriva begreppen 
som avses på ett mer lätt förståligt sätt. Vad som ändå talar till mitt försvar tycker jag är att jag 
ändå har hållit fast vid och frågat efter det jag hade för avsikt att undersöka. 

Något som ändå framkommit, oavsett begreppen syfte eller kunskapskrav, är att tydligheten 
gällande vad målet är, verkar vara viktigt för eleverna och deras lärandeprocess. 

Detta har stor betydelse för hur eleverna uppfattar och utnyttjar informationen som kommer 
med kunskapskravet i frågan ”Vad ska jag lära mig?” som motivation till lärande och drivkraft 
i arbetsinsatsen.  Strategin i ”Hur kan eleverna bedöma och styra sitt eget lärande” tycker jag 
blir intressant utifrån vad eleverna anser sig ha kunskap om. Det vill säga att elevernas 
uppfattning om deras kunskaper och om kunskapskravet, gör att de i viss mån verkar kunna 
bedöma sin egen kunskapsnivå och även styra sin arbetsinsats. Inte minst med tanke på att de 
skulle kunna använda sig av den bedömningsmatris som samtliga var medvetna om finns på 
itslearning. Eleverna verkar dock inte utifrån vad jag kan tolka in lägga särskilt stor vikt vid 
att reflektera över hur de ska komma vidare i sitt lärande eller vid att stödja och uppmuntra 
varandras lärande vilket är en del av en formativ bedömning enligt (Skolverket, 2011b). 

Jag tycker ändå att eleverna verkar ha de redskap och förutsättningar i form av kunskap om  
mål och kunskapskrav samt att de tagit del av återkoppling från lärare, som Gripps (1999) 
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beskriver för att kunna ta ett visst ansvar för sitt eget lärande genom att använda och ta del av 
de informationskanaler som erbjuder kunskap om kurplanens olika delar. 

Något som jag också kortfattat vill belysa är det intressanta med på vilket sätt E6 beskriver sin 
kunskapssyn och lärandeprocess. Hen använder en hierarkisk beskrivning i ett kognitivistiskt 
perspektiv i enligt med Black (2001) och Shepard (2001) när hen vid flera tillfällen menar att 
man först måste lära sig grunderna innan man kan gå vidare i sin kunskap. Detta skulle också 
kunna falla in under strategierna ”Vad kan jag redan” – grunden, vidare till ”Vad ska jag lära 
mig” -vidare/djupare/högre kunskap (Hirsh & Lindberg, 2014).  

Utifrån det sociokulturella perspektivet kan kursplanen ses och verka som ett tillgängligt 
redskap för lärande, vilket jag tycker mig se att den gör i avseendet som även nämnts i 
förhållande till den formativa bedömningens strategier.  Dock som Säljö (2008) menar är 
frågan hur eleverna lär en fråga om hur de tar tillvara och utnyttjar redskapet (kursplanen) inte 
tydligt besvarad. Däremot verkar eleverna medvetna om att syfte, centralt innehåll och 
kunskapskrav kan bli till motivation för det engagemang och den arbetsinsats som krävs för 
att utveckla sina kunskaper och förmågor. Det är dock oklart i vilken grad detta sker. Men 
syftet med undersökningen har inte varit att mäta graden av lärande utan snarare att undersöka 
elevernas uppfattning om sitt lärande utifrån deras kunskaper om kursplanen.  

Avslutningsvis skulle jag vilja, på ett liknande sätt som Säljö (2008), beskriva och tolka 
skolan som en kultur i det sociokulturella perspektivet och kursplanen, både i sin helhet och i 
sina respektive delar som verktyg eller artefakter i elevernas lärande. Och att de sätt på vilket 
vi lär är beroende av vår omgivning och hur vi väljer att använda de resurser som är 
tillgängliga både språkliga, intellektuella och fysiska.  

Med det sagt anser jag att eleverna bör bli än mer medvetande gjorda om kursplanens innehåll 
i form av syfte, centralt innehåll och kunskapskrav för att kunna använda detta som ett 
verktyg i deras lärandeprocess. Detta verkar också stämmer väl överens med Skolverkets 
strategier i en mål- och kunskapsrelaterad bedömning som den formativa bedömningen är.  

Metoddiskussion 
Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer för att på ett nyanserat sätt försöka få fram 
elevernas uppfattning. Till denna typ av undersökning menar både Ahrne och Svensson (2014) 
och Kvale och Brinkmann (2014) att intervjuer är ett lämpligt metodval. Det har gett 
respondenterna större frihet att uttrycka sig utan att begränsas av t.ex. penna och papper. I 
möjligaste mån har jag försökt låta eleverna fritt utifrån mina intervjufrågor reflektera över 
och motivera vad som påverkar deras lärande, detta har inte varit helt enkelt. Det kräver både 
mod och tålamod av den som intervjuar att sitta tyst och vänta in respondenten. Jag är 
medveten om att jag har misslyckats vid flera tillfällen. Som jag nämnt upplevde jag 
svårigheter i begreppsförståelse hos respondenterna bland annat genom att de missuppfattade 
eller tolkade begrepp som kursplan, kunskapskrav och centralt innehåll på ett annat sätt än 
vad som var avsett. I efterhand, vilket även uppdagades under intervjuerna, har jag funderat 
på om jag inte borde ha vänt på intervjufrågorna och endast använt mig av begreppet 
kursplan. Till exempel om hur eleverna uppfattar att kursplanen presenteras, vad deras 
uppfattning är om kursplanens innehåller samt på vilka sätt det påverkar deras lärande. Där av 
valde jag att spontant ta med den kompletterande frågan om kursplanen.  
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Slutsats och fortsatt forskning 
En slutsats som jag dragit av min undersökning är att kunskap om kursplanen endast är en 
liten del i vad som kan påverka lärandet i den formativa bedömningen. Det som man kanske 
kan tycka borde vara en fördel med att kursplanen är tydligt avgränsad och refereras till som 
en del, är egentligen ganska komplext. Komplexiteten och svårigheten består i att kursplanen 
är uppdelad i tre helt olika delar. Detta gör att tolkningen av resultatet blir svårt att bearbeta 
och svårt att få ihop till en enhetlig slutsats då delarna är just så olika. Men, vilket jag hoppas 
framgår finns det ändå någon slutsats att dra. Om elever har kunskap om vad kursplanen är 
och dess syfte, kan denna kunskap användas till att höjas motivationen och på så sätt även 
gynna elevernas lärandeprocess.  

För vidare forskning skulle jag till exempel gärna se och ta del av konkreta studier om hur 
lärare praktiskt använder sig av kursplanen i undervisningen och vilken effekt de uppfattar att 
det har på elevernas lärande.  
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Bilagor 

Stödfrågor till intervjuerna  
 
På vilket sätt presenteras syftet med undervisningen fysik? 
 Hur påverkar det lärandet? 
 
På vilket sätt presenteras det centrala innehållet? 
 Hur påverkar det lärandet? 
 
På vilket sätt presenteras kunskapskraven? 
 Hur påverkar det lärandet? 
 

Tillkommen fråga under intervjuerna 

Pratar ni om kursplanen i fysik? 
 


