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Abstract 

The purpose of this study was to examine the awareness among upper secondary students, and 

knowledge requirements for two different subjects in a Swedish school. In the Swedish school 

system, Swedish students’ are tested against specified knowledge requirements, which are 

correlated to the grades. I wanted to study if there was any difference between how 

knowledge requirements are being used in the subjects of Swedish in correlation to 

Mathematics, and if the students experienced and perceived that their awareness about the 

knowledge requirements may have an impact on their grade. 

The study is a quantitative investigation, among upper secondary students in the second and 

third year, in an academic preparatory upper secondary school. Most of the students were 

about 18 – 19 years old, when the material was gathered.  

The result of the study shows that the teachers who are teaching Swedish are more prone to 

assess the knowledge requirements to their students compared to those that teach 

Mathematics. The study shows that this fact does not produce any discrepancy among the 

students. The students do not experience that knowledge and understanding of the knowledge 

requirements influence their grade in a positive way.  
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Sammanfattning 

Studiens syfte var att kartlägga gymnasieelevers kännedom och förståelse av kunskapskraven. 

Jag ville även undersöka om det finns skillnad mellan hur kunskapskraven används i svenska 

respektive matematik och om eleverna känner att deras förståelse för kunskapskraven kan 

påverka deras betyg. 

Den metod jag använt mig av var en enkätundersökning bland elever i årskurs 2 och årskurs 3 

på studieförberedande program på gymnasiet.  

Resultatet av undersökningen visar att i ämnet svenska använder lärarna kunskapskraven mera 

i undervisningen än i ämnet matematik. Men detta skapar inte någon större skillnad i 

förståelse för kunskapskraven bland respondenterna. Eleverna upplever inte att kunskap och 

förståelse för kunskapskravens innehåll kan påverka deras betyg positivt.  

Nyckelord 

Kunskapskrav, Betyg, Gymnasium, Nationella prov, 
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1 Inledning  

En lärares arbetsuppgifter är att undervisa men även bedöma elever. Den tid 

då svenska elever satte sig i skolbänken och automatiskt tog in det läraren 

presenterade för dem är för länge sedan förbi. Under min tid som lärare har 

jag noterat att vissa elever verkar göra ett bättre resultat, ja i alla fall vad det 

avser betygen, om de tydligt vet vilka kunskapskrav som en uppgift 

innehåller och vad som krävs för att uppnå de olika nivåerna. Om nu elever 

kan göra ett bättre resultat om de är medvetna om kunskapskraven funderar 

jag på i vilken omfattning lärare använder sig av kunskapskraven i 

undervisningen. Jag har även sett att när elever fått kunskapskraven tydligt 

preciserade för sig och kopplade till uppgifter, har deras kunskapsmängd efter 

genomförda arbetsuppgifter blivit mindre. De har varit så hårt fokuserat på att 

uppnå kunskapskraven så att de mer eller mindre struntat i saker som inte 

ingår i dessa, vilket i sin tur har lett till att kunskapsmängden eleverna har 

med sig efter kursen slut har brister mot det centrala innehållet. 

 

I olika styrdokument som undervisande lärare ska följa framgår det klart och 

tydligt att det är skolans skyldighet att informera eleverna om kunskap-

skraven. På den gymnasieskola jag arbetar har lärarna fått tydliga 

instruktioner från skolledning om att de måste ge eleverna kunskap om och 

förståelse för kunskapskraven. Trots att lärarna uppger att de gör detta har 

Skolinspektionen belyst brister inom detta område vid inspektion på 

gymnasieskola där jag arbetar (Skolinspektionen, 2014, s 5). 

 

Om det nu är så att lärarna i de olika kurserna ger information om kunskaps-

kraven, kan det vara så att eleverna inte uppfattar dessa? Finns det annat som 

kan försvåra så att eleverna inte kan ta till sig kunskapskraven? 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att belysa om gymnasieelever får reda på kunskaps-

kraven och om de upplever att de kan använda dessa för att uppnå ett bättre 

resultat. Jag ska även klarlägga om lärarna lyckas förmedla kunskapskraven 

på ett för eleverna förståeligt sätt och om eleverna har en möjlighet att ta till 

sig kunskapen så att de kan använda dem under pågående kurs. Jag har även 

undersökt när eleverna får kunskapskraven presenterade för sig och om de 

förstår centrala begrepp i kunskapskraven, likaså om det finns skillnader i hur 

lärare i olika ämnen använder kunskapskraven i undervisningen. Studien 

kommer även undersöka hur kunskapskraven används inom undervisningen 

på generella nivå samt om det förekommer olikheter mellan två olika ämnen i 

detta fall mattematrik och svenska. Lärarnas hantering av kunskaparen 

kartläggas för att undersöka om det förekommer skillnader mellan olika 
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ämnen. Valet av ämnen redovisas längre fram i rapporten (Se kapitel 4.3.1 

Urval). 

1.2 Frågeställning 

Den fråga jag vill försöka att besvara är: 

Hur upplever gymnasieelever att de får information och förståelse för 

kunskapskraven i ämnena matematik respektive svenska och uppfattar de att 

deras betyg påverkas av förståelsen om kunskapskravens innehåll? 
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2 Bakgrund 

I nedanstående kapitel behandlas de förändringar i betygsystemet som 

genomförts i den svenska gymnasieskolan under senare år och den 

skolpolitiska debatt som förts.  

2.1 Skola i kris? 

Enligt Johannes Åman (2011, s 11) så verkar den svenska skolan befinna sig i 

en kris och elevers resultat blir sämre och sämre och att detta verkar vara det 

enda som de svenska skolpolitikerna är överens om. Skolfrågan har 

diskuterats flitigt i samband med de tre senaste riksdagsvalen. Vidare säger 

Åman (2011 s 11) att en annan bidragande orsak till denna debatt är att 

Sveriges elevers resultat och placering har sjunkit i den internationella 

undersökningen PISA.  

 

PISA är en internationell studie som genomförs vart tredje år. I under-

sökningen mäter man 15-åriga elevers kunskaper i läsförståelse, matematik 

och naturvetenskap. Här visar resultaten från PISA 2012 att svenska elevers 

kunskaper inom dessa områden försämrats jämfört med övriga OECD länder 

och Sverige ligger för första gången under genomsnittet för OECDs länder 

(Skolverket, 2014c).  När PISA genomfördes 2000 och 2003 låg de svenska 

eleverna över genomsnittet i samtliga tre områden som undersöktes. I den 

senaste undersökningen låg de på en 25:e plats av 34 i matematik och på en 

19:e plats vad det gäller läsförståelse och naturkunskap (Skolverket, 2014c).  

 

Denna debatt om att skolans resultat försämrats och hur man ska rätta till 

svagheterna diskuteras inte bara i Sverige utan förekommer i de flesta länder 

vars resultat i PISA-undersökningarna placerar dem på en sämre plats i 

förhållande till andra länder (Åman, 2011, s. 24). Det finns en stor rädsla för 

att halka efter. 

 

Men det finns även många kritiska röster mot PISA och det diskuteras vad 

undersökningen egentligen mäter (Örstadius, 2014, 4 juni). Många hävdar att 

även sättet den genomförs på påverkar resultatet (Thunqvist, 2014, 10 

februari).  

 

Heinz-Dieter Mayer är i en radiointervju i Vetenskapens värld (Hanson, M. 

2015) kritisk mot PISA och hävdar att många länder har förändrat sina 

skolsystem p.g.a. dåliga resultat i testet. Till exempel har 24 länder däribland 

Sverige infört mer prov och tester i ett försök att förbättra resultaten i PISA 

(Vetenskapens värld, 2015, 31 mars). 
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I samma program är Ulf P Lundgren starkt kritisk till PISAs makt. Han 

hävdar att PISA i början var menat att skapa ett diskussionsunderlag inte ett 

beslutsunderlag (ibid.). 

 

Margareta Serder (P1-morgon, 2015, 31 mars) lyfter i en radiointervju fram 

problem med PISA och dess resultatjämförelse som OECD gör. Hon anser att 

denna internationella jämförelse med komplexa ordrika uppgifter gör det 

väldigt svårbedömt hur mycket vi kan lita på själva jämförelsen mellan 

länder. Likaså kunde bilden som förmedlades i den naturvetenskapliga delen 

upplevas både främmande och märklig vilket gjorde det svårt för eleverna att 

tolka själva frågeställningen. Problemet för de svenska eleverna var mera hur 

naturvetenskapen framställdes än själva kunskapen om naturkunskap.  

2.2 Förändringar 

Den svenska skolan har genomgått flera stora förändringar under kort tid. 

Kommunaliseringen av skolan som beslutades av riksdagen 1989 och 

genomfördes 1991 flyttade över stora delar av huvudansvaret för skolan från 

staten till kommunerna.  

 

Genom Friskolereformen 1992 kunde privata anordnare av utbildning få 

skolpeng, det vill säga ett bidrag för varje elev som de bedriver utbildning 

för. Denna skolpeng skall följa eleven och vara densamma antingen det är en 

kommunal eller en fristående enhet som bedriver undervisningen. 

Förändringen av betyg och betygssättning har också varit påtaglig. 

 

I samband med decentraliseringen av huvudmanskapet av skolan anpassades 

läroplanen till ett mål och resultatorienterat styrsystem som inte innehöll 

detaljstyrning utan angav ansvarsfördelning och mål (Imsen, 2011, s. 119). 

Vidare beskriver Imsen (2001, s. 120) hur målen delades upp i två 

formuleringar, strävansmål och uppnåendemål och att skolan ansvarade för 

att eleverna får den undervisning och stöd som behövs för att uppnå målen.  

Strävansmålen skulle ligga till grund för planeringen av undervisningen och 

för läraren markera ut den inriktning som undervisningen skulle ha. Detta för 

att målen skulle kunna vara ett stöd i elevernas kunskapsutveckling (Selghed, 

2006, s. 30). Uppnåendemålen har en annan utformning än målen att sträva 

mot, dessa mål anger vad eleven minst ska ha tillägnat sig för kunskaper vid 

specifikt tillfälle (Selghed, 2006, s. 31). Vidare beskriver Selghed (2006, s. 

33) att utöver dessa två mål fanns även nationellt utformade betygskriterier i 

kursplanerna. Det nya målrelaterade betygssystemet som infördes skulle öka 

den informativa funktionen på bekostnad på urvalsfunktionen till högre 

studier och undervisningens innehåll skulle inte specificeras i den nya 

målstyrningen (Samuelsson, 2013, s. 31).  

 

I den svenska skoldebatten har betygens vara eller inte vara tagit stor plats 

ända sedan 70-talet (Samuelsson, 2013, s, 30). Tittar man på tidigare 

betygssystem som använts inom svenskt skolsystem har dess huvudsakliga 
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funktion varit att rangordna eleverna speciellt till högre utbildningar 

(Samuelsson, 2013, s. 24). På 70-talet inför man även ett relativt betygs-

system som skulle bygga på en normalfördelningskurva som innehöll 5 

betygssteg från 1 – 5. Betygen skulle fördelas så att ett visst antal 1:or, ett 

visst antal 2:or och så vidare skulle fördelas. För att få en säker fördelning av 

betygen användes Centralprov (Samuelsson, 2013, s 27). Resultaten av dessa 

prov skulle vara normerande. Resultat skulle ge läraren en föreställning om 

klassens kvalitet i förhållande till normgruppen och normgruppen var alla de 

elever som läst samma ämne under ett och samma år (Selgehed, 2006, s. 39). 

 

Kritiken som växte fram mot det relativa betygssystemet var att betygen inte 

ansågs visa vilka kunskaper den enskilde eleven uppnått utan mera en statisk 

relation till andra elevers resultat (Samuelsson, 2013, s 30). Så en förändring 

genomfördes i mitten på 90-talet. Man tog fram ett målrelaterat betygssystem 

med 3 steg G, VG, MVG och 1 underkänt betyg IG.  Betydelsen av dessa 

förkortningar är G – godkänd, VG – väl godkänd, MVG – mycket väl 

godkänd och IG – inte godkänd. I detta system specificerades inte 

undervisningen utan istället lyftes kvantitativa och generella kunskapsmål 

fram. 2011 i samband med GY-11 utökades antalet nivåer till 5 godkända E – 

A och 1 underkänt F. GY 11 eller Läroplan, examensmål och gymnasie-

gemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 är den förordning som infördes 

2011 av Sveriges regering för att styra gymnasieskolan. Skolverket beskrev 

kriterierna för tre steg, E, C och A (Samuelsson, 2013, s 34). Vidare beskriver 

Samuelsson (2013, s 35) att staten för att kunna följa upp skolan i samband 

med den decentraliseringen som sker infördes styrande nationella prov 

(Samuelsson, 2013, s 35).  

2.3 Kunskapskrav 

Baserat på gymnasieskolans ämnesplaner kommer en vanlig gymnasie-

utbildning på 2500 poäng innehåller cirka 25 – 30 kurser som alla har olika 

kunskapskrav. Om varje kurs skulle innehålla cirka 7 kunskapskrav så skulle 

man kunna göra en enkel överslagsräkning och ta antalet kurser 27 och 

multiplicera med 7 kunskapskrav vilket skulle ge uppskattningsvis cirka 189 

kunskapskrav som en gymnasieelev ska förhålla sig till under sin treåriga 

gymnasieutbildning.  
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3 Forskningsbakgrund 

I detta kapitel beskriver jag bakgrund och forskning som beskriver varför 

kunskapskraven finns och de problem som kan uppstå när man med ord 

försöker skapa exakta kunskapskrav. Jag kommer även in på de nationella 

provens påverkan av kunskapskraven. 

3.1 Kunskapskrav 

Imsen (2011, s. 387) menar att läroplaner är ett viktigt redskap när skolan ska 

förändras. I samband med att Lpf 94 genomfördes introducerades mål att 

sträva mot men i kursplanerna handlar målen enbart om skolans 

kunskapsuppdrag och ska användas när läraren gör bedömningar och sätter 

betyg (Hyltegren, 2014, s. 35).  

 

Hyltegren (2014, s. 268) påstår att kunskapskraven måste vara av stor vikt för 

lärare då staten har genomfört tre försök sedan början av 90-talet att påverka 

hur skolan styrs via kunskapskraven. Detta har skett genom Lpf 94, GY-07 

(som aldrig genomfördes) och GY-11. Under denna tid har de inte blivit vare 

sig mer tydliga eller precisa i sin utformning.  

 

Lpf 94 eller Läroplan för de frivilliga skolformerna är en förordning som 

infördes 1994 och som gällde gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den 

kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och 

vuxenutbildningen för utvecklingsstörda. GY-07 eller Gymnasieskola 2007 

en förordning som beslutades under en socialdemokratisk regering men som 

på grund av ny borgerlig regering 2006 aldrig genomfördes. 

 

Gymnasieskolans läroplan säger tydligt att läraren ska redovisa för eleverna 

på vilka grunder betygssättning sker (Skolverket, 2011a, s. 18). Läroplanen 

belyser också rektorernas roll i detta sammanhang. I den kan man läsa att 

rektorn ansvarar för att eleverna får information inför utbildningens början, 

att de får en väl utformad introduktion i utbildningen, i ämnen och kurser 

samt får stöd att formulera mål för sina studier (Skolverket, 2011a, s. 15).  

Detta förtydligar Skolverket på sin hemsida genom att skriva: 

Lärare och elever ska ges stort utrymme att tillsammans planera och utforma 
undervisningen, dvs. innehåll och arbetssätt. Arbetet förutsätter att informat-
ion om mål och kunskapskrav ges till alla elever i början av ett ämne, ett äm-
nesblock eller en kurs samt under utbildningens gång. Många missförstånd 
som gäller enskilda betyg kan undanröjas genom att informationen om kun-
skapskraven förbättras. (Skolverket, 2014a) 

Dock finns det inga krav på hur många gånger kunskapskraven ska 

kommuniceras mer än att det ska ske 1 gång per termin. Men att tätare 
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intervaller har sina fördelar speciellt för svagare elever (Gustavsson, Måhl 

och Sundblad, 2012, s. 143). 

 

Hyltegren, G. (2014, s. 60) påstår att avsikten med nationella kunskapskrav 

är att man, oavsett huvudman, skola eller lärare, ska kunna göra en likvärdig 

bedömning av eleven. För att detta ska fungera krävs att kunskapskraven har 

en viss precision. Likaså beskriver Hyltegren (2014, s. 268) att svenska 

politiker har varit av den åsikten att man kan styra skolan och elevers 

kunskapsnivåer genom att använda kunskapsmål i form av klart och tydligt 

beskrivna kunskapskrav. Deras avsikt har varit att påverka skolan genom en 

tydlig målstyrning. Politiker på riksdagsnivå har hoppats på att de genom 

detta ska kunna förändra skolan med ökad frigörelse, förnyelse och 

motivation som resultat (ibid.).  

 

Kunskapskravens införande har inte bara varit ett sätt att försöka höja 

elevernas resultat utan även ett försök att effektivisera undervisningen då 

politiker ansett att skolan varit i behov av detta - både vad det gäller att få ut 

mera av insatta pengar och ett försök att kunna anpassa undervisningen mot 

en föränderlig arbetsmarknad (Segolson, 2011, s. 196).  Hyltegren (2014, s. 

32) menar att kunskapskraven kan beskrivas som statens redskap för att 

skapa en effektivare skola vad det gäller elevernas kunskapsutveckling. 

 

Att från statsmakten gå in och hårt reglera hur en lärare ska bedriva 

undervisningen är dock inte förenligt med svensk skolas organisation och 

skulle heller inte vara någon lösning på skolans problem. Vad som är bäst i 

varje klassrum beror på lärarens och elevernas förutsättningar, vilket gör att 

det är viktigt att både lärare och elev är involverade i inlärningsprocessen 

(Åman, 2011, s. 92). 

 

Hyltegren (2014, s. 69) menar att forskningen visat att det har varit 

problematiskt med att de nationella kunskapskraven ska fungera målstyrande 

och kunna beskriva de kunskapskrav som skolan ska använda som 

bedömning och fungera som redskap vid betygssättning.  Vidare hävdar 

Hyltegren (2014, s. 70) att forskning visat att en betygsinflation skaptas 

genom införandet av nationella kunskapskrav vilket i sin tur leder till att de 

målrelaterade betygen saknar både validitet och reliabilitet.  

 

Klapp Lekholm (2008, s. 11) anser att betygen är en kontroversiell fråga som 

påverkar en individs chanser för hur man lyckas i samhället. Det är därför 

viktigt både för individen och för samhället att betygssättningen fungerar som 

den ska.  För att tolkningsutrymmet av kunskapskraven för läraren inte ska 

vara stort måste kunskapskraven vara tydliga - i alla fall om det ska vara en 

likvärdig bedömning av eleven oavsett vilken skola denne går i (Wernberg, 

2009, s. 13).  

 

I de utbildningsreformer som genomförts sedan 90-talet har ett tydligt 

övergripande syfte varit decentralisering av verksamheten för att den ska 
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kunna anpassas till lokala behov (Skolverket, 2009, s. 50). En sådan 

förändring borde påverka elevers resultat i en gynnsam riktning, vilket 

forskning visar. Denna förändring har inte fått önskat resultat i den svenska 

skolan. Detta kan bero på att förändringen istället för att skapa en lokal 

anpassning har lett fram till schablonartade lösningar, där en kostnad per elev 

påverkar och att undervisningen organiseras i homogena grupperingar. Det 

har även blivit mera individuella arbetsformer som resulterat i mer eget 

arbete i klassrummen för eleverna (ibid. s. 50). 

 

Om förutsättningar för en likvärdig betygsättning ska finnas i ett skolsystem 

som är decentraliserat, krävs ett samarbete inom och mellan program och 

skolor som är systematiserat (Korp, H. 2006, s. 262). Ett krav för detta är ett 

ledarskap och en organisation som uppmuntrar samverkan, men också att tid 

finns för detta. Detta uttrycker både rektorer och lärare att de saknar på 

många skolor (ibid. s. 262).  

 

Det är av största vikt att både elev och lärare är involverade i inlärnings-

processen. Dialogen mellan elev och lärare ska inte bara vara uppmuntrande 

ord utan även handla om att ge specifik information så att även läraren kan 

anpassa sin undervisning till elevernas behov (Åman, 2011, s. 88). Men det 

finns fler faktorer utanför kunskapskraven som påverkar elevernas betyg som 

kön, deras sociala och ekonomiska bakgrund (Klapp Lekholm, 2008, s. 31).  

Även föräldrarnas förväntningar och ambitioner på sitt barns skolarbete och 

om föräldrarna är involverade i sitt barns arbete i skolan påverkar individens 

resultat, likaså om föräldrarna känner till och förstår skolans språk 

(Skolverket, 2009, s. 40). 

 

Jönsson (2013, s. 192) säger att det är en svårighet att få likvärdighet i 

bedömning av eleverna med ett betygsystem som baseras på kunskapskrav. 

Denna svårighet beror på att kunskapskraven egentligen skulle behövas 

konkretiseras om inte kunskapsnivåerna är väldigt detaljerade och specifika. 

 

Hyltegren (2014, s, 62) anser att om kunskapskrav görs tydliga styrs även 

lektionsinnehållet. Detta minskar lärarens pedagogiska frihet då de riskerar 

att övergå från att från att vara mål förundervisningen till att bli ett slags 

beteenderegler. Om kunskapskraven är löst formulerade riskeras 

likvärdigheten i det nationella utbildningssystemet men vid mindre 

preciserade krav ges lärare och elev större möjlighet att tillsammans planera 

och lägga upp skolarbetet. 
 

I sin avhandling visar Hyltegren (2014, s. 277) att med hjälp av kunskaps-

kraven hoppades politikerna kunna uppnå en tydligare styrning men med en 

mindre reglering av verksamheten. De resultat som framkommer i under-

sökningen visar att det inte är självklart att kunskapskraven har haft någon 

påverkan i en positiv riktning. 
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Men det finns även andra saker som styr hur en lärare tolkar kunskapskraven. 

Ett ämnes traditioner och värderingar påverkar de rutiner och läromedel som 

en lärare använder sig av i undervisningen men de påverkar även de diskurser 

om ämnet som pågår på skolorna (Bergman, 2007, s. 35). Även Segolson 

(2011, s. 141) belyser detta problem med att lärares arbetssätt styrs av 

traditioner inom respektive ämne och förändringar omtolkas så att får 

samstämmighet med tidigare tolkningar som finns inom gruppen. Bergman 

(2007, s.331) beskriver även i sin analys att svenskämnet i stor omfattning 

har problem med att traditioner och värderingar sitter hårt fast och att bland 

annat ny forskning har svårt att få genomslag. 

3.2 Vaghet och flertydighet i kunskapskraven 

Hartman (2004, s. 124) beskriver hur en term kan vara mer eller mindre vag. 

Vidare säger han att vaghet inte är samma sak som flertydighet. Flertydighet 

är när ett och samma ord kan betyda mer än en sak, exempelvis ordet ”bok” 

som kan stå för ett träd och något som står i en bokhylla och som man kan ta 

fram och läsa. Problem med flertydighet undviker man genom att definiera de 

olika meningar ett ord kan ha, så som vi gjorde ovan. Vaghet är däremot 

motsatsen till ”precis” menar Hartman vidare (2004, s. 124). Vaga ord och 

fraser saknar följaktligen precision. Vaghet innebär att det inte finns någon 

exakt gräns som bestämmer vilka företeelser som faller under termen. 

Använder vi termen lång person så är det oklart var gränsen ska dras mellan 

de som är långa och de som inte är det (ibid. s. 124). 

 

Ett och samma ord kan tolkas på olika sätt av olika personer. Segolson (2011, 

s 144) beskriver detta tydligt med hjälp av begreppet förståelse för som kan 

ha olika innebörder. Likaså säger Segolson (2011, s. 141) att uppnå förnyelse 

och förändringar inom utbildningar försvåras av att det är svårt med att 

förändra värderingar som finns inom ämnen och att förändringarna ofta 

omtolkas så att de stämmer överens med de tolkningar som gällt förut. Att 

dessa ord får olika innebörd kan vara ofrånkomligt. Alla kunskapskrav i 

kurser är relaterade till beskrivning av vad som ämnet ska innehålla och vilka 

förmågor som ska läras ut då kunskapskraven bygger på ett ämnes syfte och 

dess centrala innehåll (Nordegren, Odenstad, & Samuelsson, 2012, s. 98). 

I en debattartikel skriver Liberg (2014, 28 juni) att de ord som ska skilja ut 

olika kvaliteter i kunskapskraven i exempelvis ämnet svenska är vardagliga 

ord, men att läraren förväntas förklara dess innebörd i sammanhanget för 

elever och föräldrar. Det finns dock inte någon förklaring till varför dessa ord 

valts ut och på vilka grunder det har gjorts.  

 

Hyltegren (2014, s. 282) redovisar att kunskapskraven bara ger sken av att 

vara precisa genom att lyfta fram begrepp som välgrundade reflektioner och 

välgrundade och nyanserad reflektioner och diskutera vart gränserna går 

mellan dessa begrepp. Men också svårigheten att definiera skiljelinjen mellan 

begreppen översiktligt och utförligt och problemet med att förklara skillnaden 

mellan resonera översiktligt, utifrån några olika perspektiv och att göra det 
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utförligt, utifrån flera olika perspektiv. Likaså att det är omöjligt för läraren 

att förmedla dessa skillnader till vare sig elever eller vårdnadshavare när inte 

Skolverket kan precisera detta (ibid.) Likaså beskriver Liberg (2015, 2 

februari) svårigheten för en lärare att kunna förstå skillnaden mellan att 

föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och att föra utvecklade 

och relativt väl underbyggda resonemang. En lärare förväntas också att fylla 

kvalitetsorden i kunskapskraven med innehåll och utveckla ett språk för att 

sedan kunna återge detta för elever och föräldrar och i slutändan sätta betyg 

(ibid.). 

 

Hartman (2004, s.219) menar att om man har kunskapskrav som ska sättas in 

i en mätskala som ett betygssystem måste begreppen i kraven definieras för 

att man ska kunna få förståelse för begreppens innehåll. Man måste innan 

man sätter in begreppen tydlig analysera vilket slags begrepp man använder.  

 

Gustavsson, Måhl och Sundblad, (2012, s. 106) skriver att om betygs-

sättningen ska vara rättssäker och likvärdig krävs att läroplanernas och 

kunskapsplanernas anvisningar är tydliga. Detta för att kunskapskraven ska 

kunna ge hjälp i hur resultat/prestationer ska bedömas/rättas och för att 

elevers resultat kunna överföras till kunskapsomdömen som överensstämmer 

med kunskapskraven. I sin studie visar Hyltegren (2014, s.291) att när 

kunskapskraven blir så vaga att deras funktionalitet som ett redskap för lä-

raren att göra en likvärdig bedömning och betygssättning kan ifrågasättas blir 

en konsekvens att lärarna uppfattar kunskapskraven på olikartade sätt. 

3.3 Definition av begrepp i kunskapskraven 

När de olika stegen på kunskapskraven i matematik ska redovisas används 

bland annat begreppen översiktligt, med viss säkerhet, utförligt, med säkerhet, 

enkla och avancerade (Skolverket, 2011b). I kommentarerna om ämnet 

matematik belyser Skolverket begrepp som med viss säkerhet och översiktligt 

men de definierar inte dessa på något sätt (Skolverket, 2015a, s. 4). 

 

I kunskapskraven för svenska används begrepp som med viss säkerhet, med 

säkerhet, enkla, nyanserat, översiktligt, välgrundade, när betygsstegen 

beskrivs (Skolverket, 2011c). I de kommentarer som finns publicerad på 

Skolverkets hemsida om ämnet svenska förklarar Skolverket (2015b, s. 5) 

viktiga begrepp i ämnets mål och syfte. Där finns också med en beskrivning 

som handlar om hur de ser på hur man ska tänka med grundläggande 

språkliga begrepp. 

3.4 Bedömning 

I skolan bedömer lärare elevers prestationer. Den slutliga bedömningen för en 

gymnasielev sker vid betygsättande av avslutad kurs. Denna bedömning ska 

ske mot kunskapskraven. Lundahl (2014, s. 33) beskriver att i bedömnings-

forskning pratar man bland annat om två olika typer av bedömning. Dessa 
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benämns summativ och formativ. Vad bedömningen ska användas till avgör 

om den är summativ eller formativ. Bedömningen anses summativ om den 

sker i slutet av en läroprocess och är sammanfattande och formativ anses den 

vara om den formar processer. En annan beskrivning på vad de olika 

bedömningarna innebär är att den är summativ om den bedömer produkter 

och slutresultat och att den är formativ om den bedömer processer (Lundahl, 

2014, s. 33). Jönsson (2013 s. 86) beskriver den summativa bedömning som 

en kontroll av hur långt eleven kommit men att den inte ger någon 

information till eleven hur den ska gå vidare. Vidare framställer Jönsson 

(2013, s. 15) att formativ bedömning ska innehålla svar på tre frågor. Dessa 

frågor är: Vart är eleven på väg? Vart står eleven i förhållande till målet? Hur 

ska eleven göra för att komma vidare mot målet? Lundahl (2014, s. 33) kallar 

den formativa bedömningen för bedömning för lärande.  

 

Hattie (2013 s. 157) påstår att återkoppling till eleverna är ett av de viktigaste 

inslagen i lyckosam undervisning och framgångsrikt lärande. Vidare 

beskriver Hattie (2013 s. 312) att en av de absolut viktigaste påverkans-

faktorerna på elevernas studieprestationer är formativ bedömning. I sin 

undersökning placerar Hattie den formativa bedömningen på femte plats i en 

lista av 150 faktorer som påverkar en elevs studieresultat. 

 

Gustavsson, Måhl och Sundblad (2012, s. 145) beskriver att om 

kommunikationen mellan lärare och elev om kunskapsomdömen ska 

underlättas är det bra att följande kriterier är uppfyllda. 

1. Kunskapsomdömet ska vara beskrivet på ett sådant sätt att eleven kan 

förstå det. 

2. Det ska framgå vilka kunskaper och förmågor som eleven nått upp 

till. 

3. De förmågor och kunskaper som eleven ännu inte uppnått och som 

eleven bör försöka att uppnå ska framgå.  

4. Läraren och eleven ska kommunicera muntligt och enskilt om hur ele-

ven ska kunna klara av några av de förmågor och kunskaper som 

ligga inom räckhåll för eleven. 

 

Däremot beskriver Hyltegren (2014, s. 270) i sin avhandling att det finns en 

risk när bedömning och betygsättning görs mera enhetlig över landet. Denna 

risk är att det kan påverka effektiviteten i förhållande till kunskapskraven 

negativt. Där en orsak till detta anses vara att den bedömning som läraren 

använder för att hjälpa eleven att uppnå betygskriterierna inte går att förena 

med en rättvis bedömning på nationell nivå. Selgehed (2006, s. 96) lyfter 

fram svårigheten i att en lärare både ska fungera som pedagog och domare, 

det vill säga att bedöma det som de själva lärt ut. 
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3.5 Självskattning 

Jönsson (2013, s. 123) beskriver att återkoppling är ett effektivt sätt att stödja 

elevers inlärningsprocess, men denna påverkan försvinner om läraren slutar 

med återkoppling. Hattie (2013 s. 80) visar i sin undersökning att det som 

påverkade elevernas inlärning mest i positiv riktning var självskattning av sitt 

resultat. Självskattningen hamnar överst på Hatties lista där påverkans-

faktorer på studieresultat redovisas och får ett värde av 1,44. Jönson (2013, s. 

126) beskriver självbedömning som att eleverna behöver lära sig värdera vad 

det presterar mot kunskapskraven, vilket gör att självskattning handlar om en 

formativ bedömning. Eleven måst kunna svara på vart är jag på väg, vart står 

jag i förhållande till målet och hur ska jag göra för att komma vidare mot 

målet Jönson (2013, s. 127). Hattie (2013, s. 159) beskriver också tre 

återkopplingsfrågor som eleven måste kunna svara på för att kunna göra en 

återkoppling. Dessa frågor är: Vart är jag på väg? Hur ska jag komma dit? 

Vad är nästa steg? Vidare beskriver Hattie (2013, s. 81) att det är av största 

vikt att läraren har tydliggjort lärandemålen och vilka kriterier som behövs 

för att nå målen för att eleven ska kunna behärska självskattning.  

3.6 Kunskapskrav i förhållande till Nationella 

prov 

Skolverket (2014b) beskriver på sin hemsida att de nationella proven ska 

stödja en likvärdig jämte rättvis bedömning och betygssättning. De ska även 

ge underlag för en analys av i vilken omfattning kunskapskraven uppfylls på 

olika nivåer som skolnivå, huvudmannanivå och nationell nivå. Dessutom 

ska de ge eleverna en ökad måluppfyllelse genom att konkretisera kursplaner 

och ämnesplaner.  

 

I sin undersökning visar Hyltegren (2014, s. 273) att flera riksdagsledamöter 

anser att nationella prov behövs som komplement till kunskapskraven men 

även att dessa prov i den allmänna debatten ska vara ett viktigt redskap så 

man kan uppnå nationell likvärdighet inom skolan. 

 

Det finns en risk menar Jönsson (2013, s. 193) att man lämnar över 

tolkningen av kursplanerna till andra yrkesgrupper som provkonstruktörer 

och ämnesexperter. Detta får till följd att tolkningsföreträdet av kunskaps-

kraven ligger hos provkonstruktörer och att proven endast kan pröva en liten 

del av kunskapskraven.  

 

Borgström och Yassin (2010, s. 25) menar att det kan verka helt logiskt att 

införa nationella prov i ett försök att påverka skolans kvalitet till det bättre. 

Elevernas kunskapsbrister kan bli tydliga när alla elever i Sverige placeras i 

en likvärdig provsituation. Detta tankesätt hävdar Borgström och Yassin 

(2010, s. 25) är inte bara förenklat utan riskerna att effekten blir helt den 
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motsatta än det man önskade. Det är något som inte bara diskuteras i Sverige 

utan även uppmärksammats internationellt. 

 

Liberg skriver i en artikel på Skola & Samhälle (2015, 2 februari) att svenskt 

skolsystem sedan efterkrigstiden påverkats av den amerikanska traditionen, 

där läraren ska vara en teknisk verkställare av politiskt fattade beslut. Denna 

bild förstärks genom otydliga kunskapskrav och något mer tydliga nationella 

prov.  

 

Borgström och Yassin (2010, s. 25) beskriver att den svenska skolan har 

decentraliserats och blivit mera målstyrd speciellt under 2000-talet samt att 

det skett en ökning av antalet nationella prov. Under denna period har 

kritiken mot skolan ökat vad det gäller att elevers prestationer stadigt sjunkit 

och att skolan fått ökade disciplinära problem. Detta är en följd av en 

misslyckad skolpolitik som lett fram till en otydlig pedagogik.  

 

Robinson anser i en intervju på CBS (2015, 21 april) att regeringar handskas 

med skolpolitiken på ett alltför strategisk sätt. Utbildningen blir 

standardiserad och hårt styrd. Nationella prov och tester tar för stor plats. 

Dessa prov och tester har skapa en industri som idag omsätter mer pengar än 

Hollywood. Men Robinson menar också att denna standardisering av skolan 

påverkar lärarnas kreativitet och påverkar utbildningen på ett negativt sätt.  

 

Två länder med stora nationella provapparater är England och USA. Här 

finns det en stor kritik från forskare såväl som från lärare. Denna kritik består 

i att proven kommit att påverka och styra undervisningen i väldigt hög krav 

men också att väldigt många av proven har låg reliabilitet och validitet 

(Borgström & Yassin, 2010, s. 25).  

 

Jönsson (2013, s. 195) menar att de nationella proven har en styrande effekt 

på ämnets innehåll. Men att det finns en risk att denna styrning blir negativ 

och ämnets bedömningsrepertoar blir smalare. Dessutom tar de nationella 

proven över kunskapskravens funktion vad det gäller det som eleven ska 

prövas mot eftersom de nationella proven inte kan pröva hela kursplanen. 

 

I Skolverkets rapport PISA 2012 - 15-åringars kunskaper i matematik, 

läsförståelse och naturvetenskap, (Skolverket, 2012, s. 154) lyfter man 

frågan om införandet av det målrelaterade betygsystemet kan ha bidragit till 

att kravnivån förändrats och därmed påverkat att resultaten försämrats men 

också om antalet ökade nationella prov kan ha påverkat resultaten negativt. 

 

Jönsson (2013, s. 70) påstår att det finns en risk med kunskapsbedömningar 

som skriftliga prov. Denna risk är att proven inte mäter elevens kunskaps-

mängd utan resultatet påverkas av bland annat elevernas läs och skrivförmåga 

och deras förmåga att klara stress.  
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4 Metod 

I detta kapitel beskriver jag de undersökningsmöjligheter jag valde mellan 

och på vilka grunder jag beslutade att göra en kvantitativ undersökning. 

Tillvägagångssättet beskrivs, urval av grupper och det etiska 

ställningstagande jag gjort. 

4.1 Möjliga metoder 

Syftet med denna studie är bland annat att försöka belysa om, när och hur 

elever förstår kunskapskraven och att försöka kartlägga om eleverna upplever 

att de har nytta av att känna till kunskapskraven i matematik och svenska. 

 

För att försöka söka svar på dessa frågor bör man bestämma vilken grupp 

som är intressantast eller har bäst möjligheter att besvara frågorna. De två 

kategorier som är mest aktuella i detta fall är elever eller lärare.  

 

Vid själva insamlandet av data kan man antingen använda sig av en kvalitativ 

undersökning eller en kvantitativ, men man skulle även kunna använda sig av 

observationer eller fältstudier. Enligt Edvard Befring (2006, s. 69) kan 

insamlandet av data delas in i två olika kategorier, där den ostrukturerade 

intervjun, som mera kan liknas vid ett samtal utifrån ett tema eller en 

problemställning och den strukturerade där man använder en detaljerad 

intervjuguide med bestämda frågor med olika svarsalternativ.  

 

När man samlar in data i en kvalitativ undersökning använder man sig oftast 

av intervjuer och Befring (2006, s. 69) beskriver detta som ett personligt 

samtal mellan en som frågar och en som svarar och ett begränsat antal 

personer som intervjuas. Andersson och Gamdrup (1994, s. 70) anser att den 

kvalitativa metoden är en ostrukturerad intervju till skillnad mot den 

kvantitativa som är betydligt mera strukturerad. Men att skillnaden mot den 

kvantitativa även ligger i hur den insamlade datan bearbetas.  

 

I den kvantitativa undersökningen handlar det om att använda ett 

standardiserat frågeformulär som används på många personer samtidigt 

(Befring, 2006, s. 72). Likaså anser Befring (2006, s. 72) att kraven är stränga 

vad det gäller systematik och struktur. Detta gäller även hur frågorna är 

formulerade och hur svarsalternativen ges. Som Andersson och Gamdrup 

beskriver (1994, s. 72) så är strukturering, formalisering och 

standardiseringen hög medan flexibiliteten blir låg. Den kvantitativa 

undersökningen undersöker hur mycket eller hur många (Hartman, 2004, s. 

205). 
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Trost (2012, s. 20) menar att det i verkligheten i princip inte finns några 

undersökningar som enbart är kvantitativa utan nästa alla är blandformer 

mellan kvantitativ och kvalitativ. 

4.2  Kvantitativ undersökning 

Jag har valt att göra en kvantitativ undersökning. Det vill säga en 

automatiserad undersökning som vänder sig till en större grupp 

gymnasieelever i form av en enkät som ska besvaras via dator. I följande 

kapitel redovisar jag de argument som ligger till grund för detta beslut. 

4.2.1 Metodens för- och nackdelar 

Enligt Ejlertsson (2005, s. 11 – 12) finns bland annat följande fördelar med 

att använda sig av en enkätundersökning: respondenten kan i lugn och ro 

begrunda frågorna och överväga svarsalternativen, man kan göra under-

sökningen på ett förhållandevis stort urval, man eliminerar risken för att 

intervjuaren påverkar respondenten genom att ställa olika följdfrågor till 

olika respondenter, man slipper även att respondenten upplever att den 

lämnar ut känslig information och att informationen inte kan spåras till 

respondenten. 

 

Vill man göra en undersökning som redovisar ett ”bredare” resultat fungerar 

den kvantitativa metoden utmärk (Eliasson, 2010, s. 30).  Trost (2012) skriver 

att om undersökningen handlar om hur ofta, hur många eller hur vanligt 

lämpar sig en kvantitativ undersökning väl. 

 

Dock finns vissa nackdelar med en kvantitativ undersökning. Antalet frågor 

blir begränsat och möjligheten att ställa kompletterande frågor försvinner 

(Ejlertsson, 2005, s. 12). Risken för respondenten att missförstå frågorna ökar 

(Eliasson, 2010, s. 29). Eijlersson (2005, s. 13) lyfter även fram svårigheter 

med att ställa komplicerade frågor och att kunna få djupare svar. Han 

(Ejlertsson 2005, 13) menar att många av problemen med detta kan bemästras 

genom att man lägger ned ett stort arbete när enkäten utformas.  

 

Otterup (2005, s. 56) har i sin doktorsavhandling ”Jag känner mig begåvad 

bara” som handlar om flerspråkighet och identitetskonstruktion bland 

ungdomar i ett förortsområde använt sig av en kvantitativ undersökning med 

motiveringar som att han ville finna strukturella mönster och att svaren ska 

kunna generaliseras. 

4.3 Genomförande/Tillvägagångssätt 

Under genomförande/tillvägagångssätt beskriver jag hur urvalet av 

respondenter gick till, hur undersökningen genomfördes och det bortfall av 

respondenter som skedde. Likaså skriver jag om enkätens utformning och det 

etiska förhållningssätt som jag använde mig av under arbetets gång.  
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4.3.1 Urval 

Jag utförde undersökningen i ämnena matematik och svenska. Båda dessa 

ämnen är teoretiska och de läses av samtliga gymnasieelever därför ansåg jag 

det intressant att på generell nivå undersöka hur kunskapskraven används i 

undervisningen och om det finns olikheter mellan hur olika ämnen hanterar 

dessa i undervisningen. Orsaken till att jag exempelvis inte använde mig av 

datorämnen i undersökningen (som jag undervisat i) var att jag inte ville att 

eleverna skulle riskera att hamna i lojalitetskonflikt. Dessutom ville jag 

undvika att deras svar skulle påverkas av att undervisande lärare ställde 

frågor om hur kunskapskraven använts i undervisningen. Samtidigt utgör 

mängden kurser med mer praktiskt innehåll ett begränsat urval på de skolor 

som jag valde att genomföra undersökningen på. Det hade blivit svårt att få 

fram ett lika stort underlag som i svenska eller matematik och det statistiska 

underlaget skulle i så fall riskera att bli betydligt smalare om jag till exempel 

valt datorämnen som en av kategorierna. Dessutom hade man kunnat utläsa 

vilken lärare som undervisat i kurserna som respondenterna svarat om.  

 

Jag genomförde min enkätstudie på elever i åk 2 och 3 på gymnasiet. Att jag 

vände mig till dessa årskurser berodde på att de måste ha fått slutbetyg i 

någon kurs i svenska eller matematik. Jag har även valt att genomföra 

undersökningen på studieförberedande program som Naturvetenskaps-

programmet, Teknikprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Likaså 

genomför jag undersökningen på två stora gymnasieskolor. Detta valde jag 

för att klasserna inte ska kunna kopplas till någon specifik lärare och att 

ingen elevgrupp, elev eller lärare ska kunna härledas i undersökningen. 

Jag genomförde enkäten i åtta klasser som bestod av 235 elever, varav fyra av 

klasserna var årskurs 2 och fyra var årskurs 3. Hälften av grupperna svarade 

på enkäten om kunskapskraven i matematik och den andra hälften svarade på 

enkäten om kunskapskraven i svenska.  

Valet av respektive klasser på de olika programmen har årskursvis skett helt 

slumpmässigt. 

4.3.2 Enkätens utformning 

Jag beslutade mig för att genomföra enkätundersökningen på itslearning. På 

de skolor som jag genomförde enkätundersökningen var alla elever inlagda 

på denna lärplattform. I itslearning finns en frågemodul där man kan få 

inlämnade svar redovisade i Excelark vilket underlättade bearbetningen av 

insamlat material. Dock påverkar förutsättningarna i itsleraning möjligheten 

att använda Likertskala. Jag valde att inte använda Likertskala på enkät-

frågorna då endast vissa av frågorna kunde överföras till en graderad skala 

med ett negativt värde i ena änden och positivt i den andra. Om jag använt 

Likertskala som svarsalternativ på vissa frågor skulle jag fått ha enkätfrågor 

som till sitt utseende och upplägg varit helt olika. Itslearnings har också 

begränsningar i möjligheterna att påverka layouten på enkäten. Dessa 

förutsättningar hade skapat fyra olika uppställningar av frågorna i enkäten 

och utseendet hade blivit olika på frågorna. Detta hade ökat risken för 
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missförstånd vid ifyllandet av enkäterna. För att inte skapa förvirring hos 

respondenterna försökte jag få frågornas upplägg och utformning att bli så 

enhetligt som möjligt i enkäten. De viktigaste orsakerna till att jag valde att 

skapa frågeformuläret i itslearning är att eleverna väl känner till denna 

lärplatform och att de flesta elever kommer åt denna webbplats via sina 

mobiler och kan svara på frågorna där, vilket gjorde att jag inte var beroende 

av om de hade datorer med sig vid undersökningstillfället.  

 

Jag använde två olika enkäter i undersökningen en för matematik och en för 

svenska. Orsaken var att en av frågorna handlade om förståelse för begrepp i 

kunskapskraven. Dessa begrepp var inte är samma i kunskapskraven i 

svenska respektive matematik. 

4.3.3 Bortfall och beräkningsgrund 

I de åtta klasser som fick fylla i enkäterna gick det 235 elever enligt 

klasslistorna. Vid undersökningstillfällena var 202 av eleverna närvarande 

vilket innebär att det var 202 stycken elever i årskurs 2 och 3 på Natur-

programmet, Teknikprogrammet och Samhällsprogrammet som blev 

tillfrågade att svara på enkäten. Av dessa svarade 198 elever och fyra elever 

valde att avstå från att svara. Att en av eleverna inte svarade berodde på att 

eleven läst tidigare matematikkurser på egen hand och tentat av dem. Två av 

eleverna hade förra läsåret gått på en annan gymnasieskola och läst på ett 

annat program än de tre svarsalternativ som fanns på frågan om vilket 

program de studerat på. Dessa två elever valde att inte svara på frågorna.  

 

Jag valde utifrån detta att göra mina beräkningar på 198 stycken elever för att 

räkna fram procentsatser och medelvärde på svaren. 

 

När eleverna valt att inte svara på enskilda frågor i enkätundersökningen 

redovisar jag detta med Svarade inte på frågan i diagrammen.  

 

Av de svarande eleverna gick 102 elever i årskurs 2 och 96 av dem gick i 

årskurs 3. 95 av eleverna svarade på enkäten om matematik och 103 elever 

svarade på enkäten om svenska. Fördelningen av de svarande var mellan 

programmen var följande. Teknikprogrammet 82 elever, Samhälls-

programmet 67 elever och Naturprogrammet 49 elever. 

4.3.4 Etiskt förhållningssätt 

För att försöka säkerställa att respondenterna svarar uppriktigt blir den 

information som meddelas dem inför ifyllandet av enkäten viktig. Källdata 

som samlas in när man gör en undersökning via ett universitet är inte 

personlig och kan inte undanhållas om någon skulle vilja granska rapportens 

källdata (Vetenskapsrådet, 2011, s. 70). Dock kommer enkätsvaren att vara 

anonymiserade och kommer inte att kunna härledas till enskilda individer. 

Anonymiteten säkerställs genom att respondenterna inte uppger sin identitet 



18 

 

vid insamlandet av data (Vetenskapsrådet, 2011, s. 67). Enkätsvaren kan inte 

kopplas till individ efter inlämnandet bara till grupp. Detta är av största vikt 

att det redovisas tydligt för respondenterna (Vetenskapsrådet, 2011, s. 69). 

Vetenskapsrådet skriver vidare att om den enskildes identitet inte är intressant 

utan frågan handlar om en grupps inställning i en viss fråga kan forskaren 

utlova anonymitet (Vetenskapsrådet, 2011, s. 68). 

 

Valet att göra undersökningen på två stora gymnasieskolor gör att man inte 

kan urskilja enskilda lärare då det på båda skolorna finns flera lärare som 

undervisar i samma kurser. 

 

Likaså valde jag att inte ha med frågan om kön då denna fråga inte är relevant 

för undersökningen men även för att inte utsätta elever vars könsidentitet inte 

stämmer med den ”traditionella” uppdelningen av könet i två grupper för ett 

omöjligt val.  

 

Information om anonymitet, syftet med enkäten, om det var ämnet svenska 

eller matematik och några instruktioner hur man fyller i enkäten var något jag 

meddelade muntligt varje gång en klass skulle fylla i enkäten. Skriftlig 

information om detta fanns även på första sidan av enkätundersökningen, 

vilket jag påpekade för respondenterna så att de kunde läsa denna information 

innan de började svara på enkäten. 

4.3.5 Genomförande 

Eleverna svarade på enkäterna under lektionstid. Jag valde genomföra 

undersökningen på lektioner där undervisande lärare inte hade haft dem i 

ämnet som jag frågade om. Det vill säga ingen enkät om kunskapskraven i 

matematik genomfördes på en matematiklektion eller på ett tillfälle där risken 

fanns att läraren som undervisat i matematikkursen fanns med i på lektionen 

och motsvarande gjordes med enkäterna om kunskapskraven i svenska. Tiden 

att fylla i enkäten för eleverna var cirka 10 – 15 minuter. Den totala tiden för 

genomförande vid varje undersökningstillfälle var cirka 20 – 25 minuter. 

Enkäten genomfördes på itslearning vilket är den lärplattform som båda 

gymnasie-skolarna använder. Detta gjorde att eleverna var väl förtrogna med 

verktyget som användes och layouten på sidorna. De respondenter som inte 

hade dator med sig på lektionen kunde använda sin mobiltelefon att svara på 

enkäten då eleverna även använder en mobilapplikation i sin kommunikation 

via itslearning. 

 

I grupperna som genomförde undersökningen fanns det enstaka elever som 

jag tidigare undervisat, men jag har inte undervisat i matematik eller svenska. 
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4.4 Hur resultaten beskrivs 

Här nedan beskriver jag redovisningsmetod av enkäterna och hur jag gått 

tillväga för att få fram ett medelvärde på frågor som jag vill använda som ett 

jämförelsetal mellan matematik och svenska.  

4.4.1 Tabeller och figurer 

Sammanställningen av resultaten av enkätsvaren sker i form av stapeldiagram 

som baserar sig på procent av antalet svarande. Trost (2012, s. 153) anser 

genom att använda procenttal göra jämförbarheten större. Diagrammen 

skapar ett synintryck som är överskådligt över hur svaren fördelade sig. För 

att minska möjligheterna till att missförstånd uppstår med skalorna i 

diagrammen sätter jag ut den exakta procentsatsen över varje stapel i 

diagrammen. 

4.4.2 Medelvärde 

På de frågor som har 5 stycken svarsalternativ och där svaren kan graderas 

från negativt upp till positivt har jag satt värde 1 – 5 på svarsalternativen för 

att kunna räkna ut ett medelvärde som ger möjligheter att jämföra medel-

värden från svenska och matematik på samma fråga. När svarsalternativen 

var: Aldrig, Sällan, Ibland, Oftast, Ja alltid fick de följande värde Aldrig = 1, 

Sällan = 2, Ibland = 3, Oftast = 4, Ja alltid = 5 och ett medelvärde räknades 

fram. Ett annat exempel på detta är svarsalternativen: Nej inte alls, Lite, 

Delvis, Till stora delar, och Ja helt som fick värde Nej inte alls = 1, Lite = 2, 

Delvis = 3, Till stora delar = 4, och Ja helt = 5. 

 

Medelvärdet presenteras i anslutning till de diagram jag visar men alla 

uträknade medelvärden på redovisas även i en egen tabell. 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Innan jag gick ut och genomförde undersökningen testade jag enkäten i en 

testgrupp i årskurs 2 på gymnasiet. I samband med detta test diskuterade jag 

frågorna med testgruppen. På grund av dessa diskussioner omformulerade jag 

några frågor och några av frågorna fick andra svarsalternativ. Detta var ett 

försök att anpassa frågorna mot målgruppen så att reliabiliteten på under-

sökningen kunde ökas. I enkäten finns frågor som nästan svarar på samma 

fråga. Detta för att jag ska kunna jämföra sammanställningen av svaren på 

dessa frågor och kunna se om på dessa svar överensstämmer med varandra, 

för att se om det finns kongruens mellan frågorna.  

 

Layouten på de olika frågorna och hur svarsalternativen var uppställda 

försökte jag få så enhetlig som möjligt genom hela enkäten för att om möjligt 

minska risken för missförstånd i samband med respondenternas svar. 
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Jag valde att genomföra undersökningen på cirka 200 elever. Detta för att jag 

ville komma upp i ungefär 100 elever i varje ämne för att kunna få ett bättre 

statistisk underlag. En brist i undersökningen kan vara att jag går ut med 

enkäten på två stora gymnasieskolor men här finns andra argument som fick 

mig att göra detta som har med anonymisering av både elever och lärare. 

Förhållandet mellan antalet elever som går på de tre olika gymnasie-

programmen på de skolor jag genomförde undersökningen på motsvara 

förhållandet av antalet tillfrågade elevers fördelning på program. 

 

Jag försökte vara väldigt tydlig i min information till eleverna att deras 

anonymitet var total och att man inte skulle kunna urskilja några lärare, detta 

för att försöka undvika lojalitetskonflikter för eleverna. Jag genomförde även 

undersökningen på lektioner där den lärare som undervisat i ämnet jag 

frågade om i enkäten inte fanns med. 
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel redovisar jag svaren från enkäterna i form av diagram med kort 

förklaring till resultatet. Diagrammen baseras på hur svaren fördelade sig 

procentuellt. Även ett medelvärde redovisas i en tabell på de frågor där 

svarsalternativen översatts till ett siffervärde från 1 – 5. Som avslutning på 

kapitlet finns en analys över resultaten.  

5.1 Resultat av enkäterna 

I de åtta klasser jag var ute och bad fylla i enkäterna gick det 236 elever, vid 

undersökningstillfällena var 202 av eleverna närvarande vilket innebar att det 

var 202 stycken elever i årskurs 2 och 3 på Naturprogrammet, Teknik-

programmet och Samhällsprogrammet som blev tillfrågade att svara på 

enkäten. Av dessa svarade 198 stycken och fyra elever valde att avstå från att 

svara. Jag har valt att fokusera min redovisning på svaren utifrån ämnet 

matematik och ämnet svenska.  

5.1.1 Hur eleverna svarade i matematik respektive 

svenska 

I kommande kapitel redovisar jag hur svaren fördelade sig procentuellt på 

frågor i enkäten med hjälp av figurer.  
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5.1.1.1 Känner du till kunskapskraven 

 
Figur 1: Svaren på frågan Känner du till kunskapskraven i din senaste lästa 

kurs i matematik, redovisad i %. 

 

 
Figur 2: Svaren på frågan Känner du till kunskapskraven i din senaste lästa 

kurs i svenska, redovisad i %. 

 

Det var 28,4 % (n=95) av eleverna i matematik som svarade att de kände till 

de flesta eller alla kunskapskrav. Denna grupp för ämnet svenska var 30,1 % 

(n=103). Vilket innebär att mer än två tredjedelar av elever har inga, få eller 

vissa kunskaper om kunskapskraven efter avslutad kurs.   

Medelvärdet (se kapitel Medelvärde) på denna fråga är för matematik 2,82 

och något högre för svenska som fick 3,00.  
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5.1.1.2 När presenterades kunskapskraven 

 
Figur 3: Svaren på frågan, när fick du kunskapskraven presenterade för dig 

första gången i din senaste genomförda kurs i matematik, redovisad i %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Svaren på frågan, när fick du kunskapskraven presenterade för dig 

första gången i din senaste genomförda kurs i matematik, redovisad i %. 

 

Här avviker matematiken från svenskan genom att fler elever i matematik 

11,6 % (n=95) har upplevt att de aldrig fått kunskapskraven presenterade för 

sig medan samtliga elever i som svarade på fråga upplevde att de fått kraven 

presenterade för sig i svenska.  
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5.1.1.3 Hur många gånger presenterades kunskaps-

kraven 

 
Figur 5: Svaren på frågan, hur många gånger har du fått kunskapskraven 

presenterade för dig i din senaste kurs i matematik, redovisad i %. 

 

  
Figur 6: Svaren på frågan, hur många gånger har du fått kunskapskraven 

presenterade för dig i din senaste kurs i svenska, redovisad i %. 

 

Det är betydligt vanligare att eleverna i ämnet svenska får kunskapskraven 

presenterade mer än en gång än vad som sker i matematik.  

 

Elever som aldrig eller endast en gång fått kraven presenterade för sig var i 

matematik 71,1 % (n=95). I svenska ser bilden annorlunda ut och 60,2 % 

(n=103) angav att de fått kunskapskraven redovisade för sig mer än två 

gånger under kursen. 

 

Medelvärdena (se kapitel 4.4.2 Medelvärde) på denna fråga var matematik 

2,18 och svenska 2,69.  

2,1%
9,5%

62,1%

22,1%

3,2% 1,1%
0,0%

10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%

Svarade
inte på
frågan

Aldrig 1 gång 2 – 3 
gånger

4 – 5 
gånger

Mer än 5
gånger

Hur många gånger har du fått 
kunskapskraven presenterade för dig i din 

senaste kurs i matematik? 

1,0% 1,0%

37,9%

51,5%

5,8% 2,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Svarade
inte på
frågan

Aldrig 1 gång 2 – 3 gånger4 – 5 gånger Mer än 5
gånger

Hur många gånger har du fått 
kunskapskraven presenterade för dig i din 

senaste kurs i svenska? 



25 

 

5.1.1.4 Förstår du kunskapskraven 

 
Figur 7: Svaren på frågan, förstod du kunskapskraven i ämnet matematik, 

redovisad i %. 

 

 
Figur 8: Svaren på frågan, förstod du kunskapskraven i ämnet svenska, 

redovisad i %. 

 

De elever som uppgav att den förstod vissa eller färre kunskapskrav var för 

matematik 61,1 % (n=95) och för svenska 55,3 (n=103). Detta innebär att 

mindre än hälften av eleverna svarade att de förstod de flesta eller alla krav.  

 

Medelvärde (se kapitel 4.4.2 Medelvärde) på denna fråga är för matematik 

2,96 och för svenska 3,37. 
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5.1.1.5 Förstå skillnader i betygsstegen 

 
Figur 9: Svaren på frågan, förstår du skillnaden mellan betygsstegen med 

viss säkerhet och översiktligt, med viss säkerhet och utförligt och med 

säkerhet och utförligt i kunskapskraven i ämnet matematik, redovisad i %. 

 

  
Figur 10: Svaren på frågan, förstår du skillnaden mellan betygsstegen enkla, 

välgrundade och välgrundade och nyanserade, redovisad i %. 

 

På frågan om eleverna förstår begrepp i kunskapskraven svarade 25,3 % 

(n=95) av eleverna i matematik nej eller visste inte att de fanns, antalet i som 

svarade samma i svenska är 20,3 5 (n=103).  
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5.1.1.6 Provresultat i form av poäng 

 
Figur 11: Svaren på frågan, brukade du få provresultat i form av poäng i 

ämnet matematik, redovisad i %. 

 

 
Figur 12: Svaren på frågan, brukade du få provresultat i form av poäng i 

ämnet svenska, redovisad i %. 

 

I ämnet matematik var det betydligt vanligare att eleverna fick sina resultat 

på proven presenterade i form av poäng, detta uppgav 61,1 % (n=95) av 

matematikeleverna. Skillnad i hur svaren fördelade sig mellan ämnena på 

svaren aldrig, sällan och ibland var för matematik 6,4 % (n=95) och för 

svenska 46,7 % (n=103). 
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5.1.1.7 Kunskapskravens koppling till inlämnings-

uppgifter 

Frågan om eleverna upplevde att betygsgränserna vid prov och större 

inlämningsuppgifter var kopplade till kunskapskraven svarade de följande: 

 
Figur 13: Svaren på frågan, upplevde du att betygsgränserna vid prov och 

större inlämningsuppgifter i matematik var kopplade till kunskapskraven, 

redovisad i %. 

 

 
Figur 14: Svaren på frågan, upplevde du att betygsgränserna vid prov och 

större inlämningsuppgifter i svenska var kopplade till kunskapskraven, 

redovisad i %. 

 

Mindre än hälften av eleverna upplevde att prov och större inlämning-

suppgifter oftast eller alltid var kopplade till kunskapskraven. För matematik 

var siffran 44,2 % (n=95) och för svenska var det 45,6 % (n=103). 

 

Medelvärdet (se kapitel 4.4.2 Medelvärde) på denna fråga var för matematik 

3,22 och för svenska 3,34 
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5.1.1.8 Betygssamtal 

På frågan hur många gånger eleverna hade betygssamtal blev fördelningen: 

 
Figur 15: Svaren på frågan, hur många gånger hade du betygsamtal med 

läraren under din senaste kurs i matematik, redovisad i %. 

 

  
Figur 16: Svaren på frågan, hur många gånger hade du betygsamtal med 

läraren under din senaste kurs i matematik, redovisad i %. 

 

I ämnet svenska visar undersökningen att 76,7 % (n=103) av eleverna har 2 

eller fler betygssamtal i svenska. Samma siffra för matematik är 28,5 % 

(n=95) samtidigt som 12,6 % (n=95) av eleverna svarade att de inte hade 

något betygssamtal i matematik. 

 

Medelvärdet (se kapitel 4.4.2 Medelvärde) på svaren är för matematik 2,17 

och för svenska 2,69. 
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5.1.1.9 Påverkas betygen av kunskap om kunskaps-

kraven 

Frågan om eleverna upplevde att deras möjligheter att påverka betygen 

påverkades av om de fick reda på kunskapskraven eller ej var 

respondenternas svar fördelade enligt följande: 

 
Figur 17: Svaren på frågan, upplevde du att dina möjligheter att påverka 

betyget matematik påverkades av om du fick reda på kunskapskraven eller ej, 

redovisad i %. 

 

 
Figur 18: Svaren på frågan, upplevde du att dina möjligheter att påverka 

betyget matematik påverkades av om du fick reda på kunskapskraven eller ej, 

redovisad i %. 

 

I matematik svarade 50,5 % (n=95) att betygen inte påverkades alls eller lite 

om de fick reda på kunskapskraven eller ej. I svenska var det 38,8 % (n=103) 

som angav samma svar på frågan.  

 

Medelvärde (se kapitel 4.4.2 Medelvärde) på denna fråga är för matematik 

2,35 och för svenska 2,68. 
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5.1.1.10 Diskuterades kunskapskraven vid betygs-

samtal 

 
Figur 19: Svaren på frågan, diskuterade läraren kunskapskraven i samband 

med betygssamtal i matematik, redovisad i %. 

 

  
Figur 20: Svaren på frågan, diskuterade läraren kunskapskraven i samband 

med betygssamtal i matematik, redovisad i %. 

 

På frågan om lärarna diskuterade kunskapskraven i samband med betygs-

samtal uppgav 73,7 % (n=95) av eleverna i matematik att detta aldrig, sällan 

eller bara ibland skedde. Mängden elever i svenska som svarat på samma sätt 

var 70,9 % (n=103). 

 

Svarens medelvärde (se kapitel 4.4.2 Medelvärde) är för matematik 2,54 och 

för svenska 2,83. 
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5.1.1.11 Betygens överstämmelse med den egna upp-

fattningen 

  
Figur 21: Svaren på frågan, tycker du att betyget i ämnet matematik stämmer 

med din uppfattning om hur du uppnått kunskapskraven, redovisad i %. 

 

 
Figur 22: Svaren på frågan, tycker du att betyget i ämnet svenska stämmer 

med din uppfattning om hur du uppnått kunskapskraven, redovisad i %. 

 

Mindre än hälften av eleverna svarade att deras betyg till stora delar eller helt 

stämmer överens med deras uppfattning hur de uppnått kunskapskraven. För 

matematik var denna siffra 36,9 % (n=95) och för svenska var den 40,7 % 

(n=103). 

 

Medelvärdet (se kapitel 4.4.2 Medelvärde) för de båda ämnena ligger nära 

varandra. För matematik var det 3,00 och för svenska var det 3,13. 
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5.1.2 Några korsvisa betraktelser 

För att närmare granska fråga om respondenterna upplevde att deras 

möjligheter att påverka betyget hade någon betydelse av om de fick reda på 

kunskapskraven eller ej har jag valt att plocka ut några grupper av elever som 

angett samma svar på några frågor. Utifrån dessa grupper har jag sedan 

granskat om det finns skillnader i svaren om de upplever att insikter om 

kunskapskraven kan påverka deras betyg. 

5.1.2.1 Betygssamtalens inverkan på synen på kun-

skapskravens påverkan av betyget  

 
Figur 23: Samtliga respondenters svar på frågan, diskuterade läraren 

kunskapskraven i samband med betygssamtal, redovisad i % (n=198). 

 

De elever som svarade Aldrig eller Sällan på frågan om läraren diskuterade 

kunskapskraven i samband med betygssamtal var 47,0 % (n=198) medan de 

elever som svarade Oftast och Ja alltid var 27,3 % (n=198) stycken. Om man 

går vidare i enkätsvaren och ser om dessa två grupper svarat olika på frågan 

om de upplevde att deras möjligheter att påverka betygen påverkades av om 

de fick reda på kunskapskraven eller ej ser man att fördelningen av svaren 

skiljer sig mellan grupperna.  
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Figur 24: På frågan Diskuterade läraren kunskapskraven i samband med 

betygssamtal svarade 47 % av eleverna aldrig eller sällan. Här redovisas 

denna grupps svar på frågan upplevde du att dina möjligheter att påverka 

betyget påverkades av om du fick reda på kunskapskraven eller ej, redovisad 

i % (n=93). 

 

 
Figur 25: På frågan Diskuterade läraren kunskapskraven i samband med 

betygssamtal svarade 27,3 % oftast eller alltid. Här redovisas denna grupps 

svar på frågan Upplevde du att dina möjligheter att påverka betyget 

påverkades av om du fick reda på kunskapskraven eller ej, redovisad i % 

(n=54). 

 

Gruppen som anser att deras möjligheter till stora delar eller helt påverkades 

av sina möjligheter att betygen påverkades var 31,5 % (n=54) där läraren ofta 

eller alltid diskuterade kunskapskraven vid betygssamtal. Medan samma 

alternativ för gruppen där läraren aldrig eller sällan diskuterade kunskaps-

kraven vid betygssamtal var det 10,8 % (n=93) som angav att detta stämde 

till stora delar eller helt. 
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5.1.2.2 Kan kännedomen av kunskapskraven ha in-

verkan på synen på kunskapskravens påverkan 

av betyget  

 
Figur 26: I diagrammet redovisas samtliga elevers svar på frågan Känner du 

till kunskapskraven i din senaste lästa kurs i matematik/svenska, redovisad 

i % (n=198). 

 

De som svarat Nej inga eller Få på denna fråga var 31,8 % (n=198) vilket 

motsvarar 63 elever. Samtidigt som 53 eller 29,3 % (n=198) angav att de 

kände till de flesta eller alla kunskapskrav. 

 

För att ta reda på om det var någon skillnad på dessa gruppers synsätt på 

frågan om de upplevde att deras möjligheter att påverka betyget påverkades 

av om du fick reda på kunskapskraven eller ej granskade jag respektives 

grupp svar på frågan. 

 

  
Figur 27: På frågan Känner du till kunskapskraven i din senaste lästa kurs i 

matematik/svenska svarade 31,8 % (n=198) nej inga eller få. Den gruppens 

svar på frågan om de upplevde att deras möjligheter att påverka betyget 
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påverkades av om du fick reda på kunskapskraven eller ej, redovisad i % 

(n=63).  

 

 
Figur 28: 31,8 % (n=198) av eleverna svarade att de känner till inga eller få 

kunskapskrav i sin senaste lästa kurs i matematik/svenska. I diagrammet 

ovanför redovisas svaren på följdfrågan om denna grupp upplevde att 

möjligheterna att påverka betyget påverkades av om du fick reda på 

kunskapskraven eller ej, svaren är redovisade i % (n=53). 

 

Bland eleverna som upplever att de känner till de flesta eller alla 

kunskapskrav uppger 24,1 % (n=53) att till stora delar eller helt upplevde att 

möjligheterna att påverka betygen öka. Motsvarande antal bland de elever 

som minst kände till kunskapskraven var 9,6 % (n=63). 
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5.1.3 Matematiken och svenskans medelvärde i 
förhållande till varandra 

I detta kapitel redovisas de frågor i enkäten som hade fem svarsalternativ och 

svaren kunde översättas från ett negativt till ett positivt värderades på en 

skala från 1 – 5. Medelvärdena (Se kapitel 4.4.2 Medelvärde) för respektive 

ämne redovisas för varje fråga.  

 

Tabell 1: Redovisning på samtliga uträknade medelvärden i matematik och 

svenska.  

 Matematik Svenska 

Känner du till kunskapskraven i din senaste lästa 

kurs i matematik/svenska? 2,82 3,00 
Hur fick du kunskapskraven presenterade för dig? 3,61 3,94 

Hur många gånger har du fått genomgång på 

kunskapskraven av läraren? 2,18 2,69 

Fick du kunskapskraven presenterade för dig i 

samband med prov och större inlämningsuppgifter? 2,51 3,08 

Fick du kunskapskraven presenterade för dig före 

prov och större inlämningsuppgifter? 2,39 3,17 

Fick du kunskapskraven presenterade för dig efter 

prov och större inlämningsuppgifter? 2,32 2,41 

Upplevde du att betygsgränserna vid prov och större 

inlämningsuppgifter var kopplade till 

kunskapskraven? 3,22 3,34 
Hur många gånger hade du betygsamtal med läraren 

under din senaste kurs i matematik/svenska? 2,17 2,90 

Diskuterade läraren kunskapskraven i samband med 

betygssamtal? 2,54 2,83 
Förstod du kunskapskraven i ämnet 

matematik/svenska? 2,96 3,33 

Har läraren förklarat kunskapskraven för dig?  2,83 3,37 
Om du fick en motivering på ditt slutbetyg i 

matematik/svenska av läraren var motiveringen 

kopplad till kunskapskraven? 2,55 2,66 
Upplevde du att dina möjligheter att påverka betyget 

påverkades av om du fick reda på kunskapskraven 

eller ej? 2,35 2,68 
Tycker du att betyget i ämnet matematik/svenska 

stämmer med din uppfattning om hur du uppnått 

kunskapskraven? 3,00 3,14 

 

I samtliga frågor har svenska ett högre medelvärde (se kapitel 4.4.2 

Medelvärde) än matematik. Dock finns det några frågor där skillnaden är 

större. De fem frågor som redovisar störst diskrepans var: 

 Fick du kunskapskraven presenterade för dig före prov och större in-

lämningsuppgifter? 

 Hur många gånger hade du betygsamtal med läraren under din senaste 

kurs i matematik/svenska? 
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 Fick du kunskapskraven presenterade för dig i samband med prov och 

större inlämningsuppgifter? 

 Har läraren förklarat kunskapskraven för dig?  

 Hur många gånger har du fått genomgång på kunskapskraven av lära-

ren? 

5.1.4 Sammanfattning 

Undersökningen visar att lärarna i både svenska och matematik går igenom 

kunskapskraven. Detta sker oftast i början av kursen. Men i ämnet svenska 

användes kunskapskraven mera i undervisningen och i samband med prov 

och inlämningsuppgifter än i matematik. I undersökningen säger sig eleverna 

förstå skillnaderna i kunskapskravens olika nivåer men att kunskapen om 

kunskapskraven är sämre.  Eleverna upplever inte att förståelse för kunskaps-

kraven påverkar deras möjligheter att få betyg. I denna fråga finns dock 

skillnad mellan de elever som säger sig ha kännedom om kunskapskraven 

och de elever som inte har det. De elever som påstår sig känna till de flesta 

eller alla kunskapskrav uppger cirka 20 procentenheter fler att deras kunskap 

om kunskapskraven påverkar deras betyg än de elever som angett att de har 

mindre kunskap om kunskapskraven. I ämnet matematik redovisas 

provresultat i form av poäng oftare än i ämnet svenska.  

5.2 Analys 

Här nedan analyseras de svar som undersökningen har givit. Analysen 

sträcker sig över områden som hur kunskapskraven används, skillnaderna 

mellan svenska och matematik, nationella provens inverkan på kunskaps-

kraven och i vilken omfattning eleverna upplever att kunskap om kunskaps-

kraven påverkar deras betyg. 

5.2.1 Kunskapskravens användande 

Enligt Skolverkets anvisningar ska en lärare informera om på vilka grunder 

betygsättningen sker (Skolverket, 2011a, s. 18). Lärare inom gymnasieskolan 

verkar försöka uppfylla dessa krav som styrdokument kräver genom att 

informera elever om kunskapskraven. Undersökningen visar att detta sker i 

början på varje kurs och i de flesta kurserna endast en gång. En bidragande 

orsak till detta kan vara det som Gustavsson, Måhl och Sundblad, (2012, s. 

143) påpekar att det inte finns några krav på läraren hur många gånger 

kunskapskraven ska gås igenom, utan bara att det ska göras även om ett tätare 

intervall är att föredra. Eleverna har genom detta inte fått någon rejäl kunskap 

och förståelse för kunskapskravens innehåll. Detta visar undersökningen 

genom att endast cirka 30 % av eleverna uppger att de känner till de flesta 

eller alla kunskapskrav.  
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En av orsakerna till elevernas brister i förståelse för kunskapskraven kan vara 

att lärarna i liten omfattning verkar koppla kunskapskraven till 

undervisningen eller till prov och inlämningsuppgifter. De använder sällan 

kunskapskraven vid betygssamtal. Antalet samtal om betyg mellan lärare och 

elev sker 1 – 2 gånger/kurs. Att lärarna inte använder kunskapskraven kan 

bero på det som Liberg (2015, 2 februari) beskriver, att lärare har svårigheter 

att själva förstå skillnaden på de olika begreppen i kunskapskraven och att de 

själva förväntas fylla kvalitetsorden med innehåll innan dessa förmedlas 

vidare till elever. 

 

Undersökningen visar att eleverna verkar förstå begrepp som kunskapskraven 

innehåller till viss del eller mer. Cirka 80 % påstår att de förstår dessa 

begrepp till viss del eller helt men eftersom de inte har insikt om kunskaps-

kravens innehåll ser det ut som om eleverna ändå inte kan använda 

förståelsen för dessa begrepp till att få större kunskap om kunskapskraven. 

Det kan vara så att eleverna använder dessa ord i andra sammanhang och i 

dessa sammanhang förstår de orden. När de däremot används i kunskaps-

kraven skapar de inte den tydlighet som behövs. Som tidigare beskrivits säger 

Liberg (2014, 28 juni) att de ord som ska beskriva olika nivåer i kunskaps-

kraven är vardagliga ord som används i många andra sammanhang. 

Hyltegren (2014, s. 282) påstår även att kunskapskraven bara ger sken av att 

vara precisa och att det finns svårigheter för lärare att beskriva dessa 

skillnader för elever och vårdnadshavare. Vidare säger Hartman (2004, s. 

219) att om man ska kunna få en förståelse för begreppens innehåll när de 

sätts in i en mätskala måste dessa begrepp klart definieras.  

5.2.2 Nationella prov 

Ett av problemen med att få eleverna att förstå kunskapskraven kan vara att 

antalet nationella och centrala prov på senare tid ökat. Detta skapar en mindre 

förståelse för och snävare kunskap om kunskapskraven hos eleverna. En 

orsak till detta är att lärarna inte använder kunskapskraven som grund i sin 

undervisning utan innehållet på de nationella proven blir basen för hur kurser 

läggs upp och vad eleverna ska lära sig. Borgström och Yassin (2010, s. 25) 

beskriver att en ökning av antalet nationella prov som används i 

undervisningen har skett samtidigt som elevers prestationer stadigt sjunkit. 

Jönsson (2013, s. 193) beskriver att tolkningen av kunskapskraven lämnas 

över från lärarna till andra yrkesgrupper som provkonstruktörer. Vilket 

påverkar lärarnas möjligheter att själva tolka kunskapskraven negativt. 

5.2.3 Skillnader mellan svenska och matematik 

När man betraktar och analyserar de besvarade enkäterna utifrån de olika 

ämnena svenska respektive matematik kan man se skillnader. I svenska går 

lärarna igenom kunskapskraven fler gånger än i matematik. De har fler 

betygssamtal med eleverna och använder oftare kunskapskraven i sina 

samtal. Dessa skillnader beror på tidigare traditioner och arbetssätt inom 
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respektive ämne. Segolson (2011, s. 141) beskriver de svårigheter att 

genomföra förändringar inom olika ämnen som beror på att förändringar 

omtolkas så att de stämmer överens med tidigare tolkningar som finns inom 

gruppen. Bergman (2007, s. 331) skriver att det i ämnet svenska finns stora 

problem med att ändra traditioner och värderingar och att förändringar och ny 

forskning har svårt att få genomslag. 

 

Men att lärarna i svenska använder kunskapskraven mera i undervisningen 

får ingen tydlig genomslagskraft i undersökningen då svaren på frågan om 

eleverna förstod kunskapskraven i ämnet matematik respektive svenska bara 

avviker från varandra i mindre omfattning (Se kapitel 5.1.1.4 Förstår du 

kunskapskraven). 

 

I ämnet matematik sker i princip all redovisning av provresultat i form av 

poäng. De som svarade att detta sker oftast eller alltid var 93,6 % medan 

svenskans motsvarande siffra är cirka 50 %.  Det kan finnas en koppling 

mellan antalet provresultat som redovisas som poäng och att man i svenska i 

större omfattning presenterar kunskapskraven före prov och större 

inlämningsuppgifter. I svenska använder man kunskapskraven mer i samband 

med prov och man redovisar provsvaren mera sällan i forma av poäng än i 

matematik.  

 

Orsak till att så stor del av proven redovisas i form av poäng är att detta 

skapar en tydlighet för läraren vid betygssättande. Hyltegren (2014, s. 124) 

förklarar detta med att läraren känner att de har en skyldighet att 

kommunicera vad som krävs för olika betyg tydligt. Genom att använda 

antalet poäng för att uppnå en viss nivå skapas denna tydlighet. Även för att 

kunna jämföra olika elevers insatser används poängsystemet. Jönsson (2013, 

s. 192) beskriver svårigheten att få en likvärdig bedömning av elever med ett 

betygssystem som baseras på kunskapskrav som inte är väldigt detaljerade 

och specifika. Läraren upplever att den ger eleverna en likvärdig och rättvis 

bedömning genom att betygsnivån sätt till ett poängantal som ska uppnås.  

 

Hyltegren (2014, s. 264) anser i sin avhandling att det är osannolikt att 

lärarna ska klara av att omvandla kunskapskraven till gränser för betyg i form 

av antal poäng på enskilda prov. När lärare använder poäng för att beskriva 

vart en elev befinner sig saknas en koppling till kunskapskraven och själva 

poängsatsen representerar vad eleven har uppnått. Detta sätt att beskriva en 

elevs prestation svarar inte på de frågor som Jönsson (2013, s. 15) anser 

behövs för att bedömningen ska vara formativ. Frågorna är, vart är eleven på 

väg, vart står eleven i förhållande till målet och hur ska eleven göra för att 

komma vidare mot målet, vilket leder till att kunskapskraven inte behöver 

beskrivas och förklaras inför provet eller efter genomfört prov. 
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5.2.4 Kunskapskravens påverkan på betygen  

Endast cirka 20 % av eleverna anser att deras betyg påverkas av förståelse för 

kunskapskraven. Men när man betraktar denna fråga lite djupare kan man 

dock se en skillnad mellan de elever som har större insikter i kunskapskraven 

och de som har inga eller få kunskaper om kraven. Bland respondenterna som 

svarat att de känner till de flesta eller alla kunskapskrav är det fler som anser 

att de upplevde att betygen kan påverkas av om de får förståelse för kraven. 

Även om skillnaden mellan dessa grupper är tydlig är den dock inte så stor 

utan den övervägande delen elever anser att betygen inte påverkas alls, lite 

eller delvis av om de fick reda på kunskapskraven eller ej. När kunskaps-

kraven inte används i granskningar av eleverna kan det vara så att den 

bedömning som sker i huvudsak är formativ. Enligt Lundahl (2014, s. 33) är 

bedömningen summativa om den bedömer produkter och slutresultat. Detta 

skapar för eleven en situation där det inte spelar någon roll om eleven har 

kunskap om kunskapskraven eller ej. 

 

Respondenternas uppfattning om de betygen de fått stämmer överens med 

deras uppfattning om hur de uppnått kunskapskraven i ämnet är låg. I ämnet 

matematik anser endast 36,9 % (n=95) av respondenterna att betygen till 

stora delar eller helt stämmer överens med vad de själva anser att de ska ha, 

medan resultatet för svenskämnet i samma fråga var 40,7 % (n=103). En 

orsak till detta kan vara om begreppen i kunskapskraven inte är tydligt 

definierade skapas ingen förståelse för begreppens innehåll (Hartman, 2004, 

s.219). Likaså säger Hyltegren (2014, s.291) att risken finns att när kunskaps-

kraven blir så vaga att deras användning som ett verktyg för läraren att göra 

en likvärdig bedömning och betygssättning kan ifrågasättas, varpå följden 

blir att kunskapskraven uppfattas på olikartade sätt. 

 

Hyltegren (2014, s. 276) visar i sin undersökning att lärare anser att det mål 

och kunskapsrelaterade betygssystem är för bristfälligt för att de ska klara av 

att sätta betyg enligt styrdokumenten. Vidare anser Hyltegren (2014, s. 271) i 

sin avhandling att det är ytterst tveksamt att staten någonsin kan skapa till-

räckligt precisa kunskapskrav. 

5.2.5 Ökad självskattning 

När svaren av enkäterna sammanräknades kunde man se att det spelat en viss 

roll om lärarna diskuterade kunskapskraven i samband med betygssamtal 

eller ej (Se kapitel 5.1.2.1 Betygssamtalens inverkan på synen på 

kunskapskravens påverkan av betyget). Bland de elever som angav att lärarna 

oftast eller alltid tog med kunskapskraven i betygssamtal var det fler som 

tyckte att deras betyg påverkades av kunskapen om kunskapskraven än de 

som svarat aldrig, sällan eller ibland. Undersökningen visar även att bland de 

elever som upplevde att de kände till de flesta eller alla kunskapskrav (Se 

kapitel 5.1.2.2 Kan kännedomen av kunskapskraven ha inverkan på synen på 

kunskapskravens påverkan av betyget) var det fler som upplevde att betygen 
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påverkades av om de fick reda på kunskapskraven eller ej än i den grupp som 

angav att kände till inga, få eller vissa kunskapskrav.  

 

När man analyserar svaren framgår det att det inte enbart räcker med att 

lärarna använder kunskapskraven vid betygssamtal eller att eleven upplever 

att de känner till kunskapskraven för att dessa krav ska få den hjälpande 

effekt på elevens utveckling som politiker hoppats på. Hyltegren (2014, s. 32) 

anser att kunskapskraven kan skildras som statens verktyg för att skapa en 

effektivare skola vad det gäller kunskapsutveckling hos eleverna.  Segolson  

(2011, s 196) beskriver att kunskapskraven infördes för att försöka lyfta öka 

tydligheten och mätbarheten i elevernas resultat.  

 

I undersökningen visas att endast 36,9 % (n=95) av eleverna i matematik till 

stora delar eller helt höll med om att betyget stämde överens med hur de 

uppnått kunskapskraven och i svenska var denna grupp 40,7 % (n=103). 

Enligt Jönsson (2013, s. 15) så krävs svar på 3 frågor för att det ska bi en 

formativ bedömning. Dessa frågor lyder som följer: Vart är eleven på väg? 

Vart står eleven i förhållande till målet? Hur ska eleven göra för att komma 

vidare mot målet? 

 

Om eleverna gör självskattning under och på sina genomförda arbeten är 

detta den faktor som påverkar betygen i positiv riktning mest (Hattie, 2013 s. 

80). För att eleverna ska kunna genomföra en självbedömning krävs att de är 

väl insatta i kunskapskraven. Hattie (2013, s. 81) beskriver detta när han 

säger att det är väsentligt att läraren har lyckats tydliggöra lärandemålen och 

vilka kunskaper som saknas för att nå olika mål om eleven ska kunna klara av 

att genomföra självskattning.  

 

Man kan i och med resultatet i denna studie misstänka att det inte används 

formativ bedömning eller självskattning från elevernas som deltog i 

undersökningen.  
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6 Diskussion 

I detta kapitel sammanfattar jag vad som framkommit i undersökningen, 

diskuterar även hur detta resultat riskerar att påverka gymnasieskolan. Några 

förslag på brister i undersökningen presenteras och slutligen redovisas ett par 

förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Vad har vi lärt oss om kunskapskraven  

Kunskapskraven används mera av lärarna i svenska än i matematik. I svenska 

använder lärarna kraven oftare i samband med prov, inlämningsuppgifter 

betygssamtal, samtidigt som de har fler genomgångar av dem. I matematik 

får eleverna ingen eller endast en genomgång av kunskapskraven.  

 

Förståelsen av kunskapskraven är bättre hos eleverna i svenska än i 

matematik eller det är fler elever i ämnet matematik som förstår inga eller få 

kunskapskrav i ämnet än i svenska. Skillnaden är inte så stor men denna 

differens kan bero på sättet som de olika ämnena hanterar kunskapskraven. 

Varje ämne har olika traditioner och karaktärer likaså att nya saker tenderar 

att omtolkas så de passar med tidigare uppfattningar och tolkningar som 

funnits. I ämnet svenska upplever respondenterna att lärarna pratar mer om 

kunskapskraven i samband med betygsamtal och kopplar kunskapskraven 

oftare till prov och inlämningsuppgifter. 

 

De flesta eleverna anser inte eller till liten del att deras möjligheter att 

förändra betyget i ämnet påverkades av om de fick reda på kunskapskraven 

eller ej. Dock kan man se en skillnad hos de elever som angett att de har 

bättre kännedom om kunskapskraven och även bland de elever som svarat att 

lärarna använt kunskapskraven i större omfattning i betygssamtal. De anser 

att kännedom om kunskapskraven påverkar deras betyg i större omfattning än 

övriga respondenter.  

 

Vid prov i matematik redovisas nästan uteslutande resultaten i forma av 

poäng. 

 

Resultatet av undersökningen visar att elevernas kunskaper och kännedom 

om kunskapskraven är begränsad även om de svarar att de förstår innebörden 

av begrepp i kunskapskraven som används som nivågrupperade. 

6.2 Vad resultaten kan innebära 

Kan det vara fel på kunskapskravens utformning eller på de begrepp som 

används för att beskriva de olika nivåerna i betygssättandet? Eftersom 

skillnaden i svenska och matematik inte är större vad det gäller elevernas 

kännedom om kunskapskraven kan detta vara tecken på att de ord som 
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används antingen måste preciseras eller förklaras mer i styrdokument. 

Anvisningar från skolverket kan på grund av detta behöva skrivas om. 

Undersökningen visar att eleverna uppger att de förstår kunskapskravens 

olika nyanser men att har svårare förstå kunskapskraven.  

 

En bidragande orsak kan vara att de ord som används har olika betydelse för 

olika människor. Liberg (2014, 28 juni) belyser detta genom att påpeka att de 

ord som ska skilja ut olika kvaliteter i kunskapskraven i exempelvis ämnet 

svenska är vardagliga ord, men att läraren förväntas klargöra dess innebörd i 

sammanhanget för elever och föräldrar. Det finns dock inte någon förklaring 

till varför dessa ord valts ut och på vilka grunder det har gjorts.  

 

För närvarande fungerar inte kunskapskraven som ett stöd för eleverna i deras 

strävan att få ett för dem bra betyg. Risken är också stor att vagheten i 

begreppen som används gör att lärarnas betygsättande inte kommer att ske på 

ett likvärdigt sätt över landet. Detta skapar en möjlighet för att elevernas 

betyg påverkas mera beroende på vilken skola du går på än det faktiska 

resultat de har uppnått.  

 

Det är först när eleverna får kunskap om kunskapskraven som de anser att 

denna kunskap har betydelse för deras försök att få ett så bra betyg som 

möjligt. Detta belyser de faktum att arbetet från lärarnas sida med att använda 

kunskapskraven i undervisningen måste fortsätta och ökas. För att detta ska 

ske krävs som Gustavsson, Måhl och Sundblad (2012, s. 145) beskriver att 

kommunikationen mellan lärare och elev om kunskapsomdömen ska göras 

lättare är det väsentligt att kunskapsomdömet ska vara beskrivet på ett sådant 

sätt att eleven kan förstå det. Det ska även framgå vilka kunskaper och 

förmågor som eleven uppnått samt de förmågor och kunskaper som eleven 

ännu inte uppnått och som eleven bör försöka att uppnå.  

 

Kunskapskraven verkar inte ha den styrande effekt som politiker hoppades på 

när de infördes. Införandet av ökade centralstyrda prov ser inte ut väga upp 

detta utan risken finns att proven blir hämmande på lärarnas pedagogiska 

arbete och kan i värsta fall bidra till att minska elevernas förståelse för 

kunskapskraven. Robinson (2015, 21 april) anser att nationella prov och 

tester tar för stor plats i dagens skola. I sin undersökning påpekar Jönsson 

(2013, s. 193) att när man har mera centrala prov lämnas tolkningen av 

kunskapskraven över från lärare till provkonstruktörer som utifrån sin 

tolkning skapar prov och bedömningsanvisningar. Vidare säger Jönsson 

(2013, s. 198) att om de nationella provens utformning ligger till grund för 

tolkning av kursplaner blir tolkningen snäv och kan inte omfatta hela 

kursplanen då de standardiserade nationella proven har stora begränsningar 

och att de ges förhållandevis sällan. Jönsson säger även att vissa moment i 

undervisningen försvinner eller får en undanskymd plats p.g.a. vad som 

bedöms och hur saker bedöms i de nationella proven (ibid. s. 194). Detta 

menar Jönsson (2013, s. 195) beror på att prov sällan kan pröva hela 
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kursplanen då expressiva kunskapsformer och processer som är mer 

tidskrävande inte prövas. 

 

Men det kan vara så att det är lärarnas arbetsmetoder som måste förändras 

och att kunskapskraven måste få en tydligare plats i undervisningen. Inte bara 

att det informeras om kraven utan att eleverna även måste få arbeta med dem. 

Ett sätt att förändra detta skulle kunna vara att införa att eleverna genomför 

mera självskattning och för att detta ska kunna ske måste kunskapskraven 

kunna överföras så att eleverna kan ta till sig dem och använda dem i en 

formativ bedömning. 

6.3 Kritisk granskning av det egna arbetet 

Att samla in information är inte lätt. Vilken information vill man få och hur 

mycket information behöver man. Jag kan se att mängden frågor i enkäten 

inte behövt vara så stor. Känns som om det finns betydligt mer information i 

det insamlade materialet som inte jag kunnat bearbeta. Antal frågor i enkäten 

kunde med andra ord varit färre.  

 

På vissa av frågorna kunde jag använt mig av andra svarsalternativ. Ett 

exempel på en fråga där svarsalternativen kunde varit annorlunda är Hur 

många gånger har du haft betygssamtal. Även att använda Likertskala på 

svarsalternativ kunde underlättat min bearbetning av informationen. 

 

Även vid själva bearbetningen av data skulle jag nästa gång troligen försöka 

använda mig av ett statistikprogram som SPSS eller liknande för att lättare 

kunna göra korsreferenser på de olika svaren. Detta för att lättare kunna se 

vad de respondenter som svarat en viss sak på en fråga svarat på andra frågor.  

6.4 Förslag till fortsatta studier 

Under tiden jag genomfört min undersökning har det dykt upp några områden 

det vore intressant att kunna fortsätta att studera vidare. Ett av dem är att 

jämföra elevernas bild av hur kunskapskraven används i undervisningen med 

lärarnas uppfattning hur de använder kunskapskraven i undervisningen. 

Möjligheten finns att deras bilder skiljer såg åt en del. Andra intressanta 

områden är att jämföra elevers och lärares uppfattning vad kunskapskraven 

betyder, hur de olika grupperna tolkar och översätter orden till 

undervisningens innehåll. Men även att jämföra om olika arbetssätt i 

påverkar elevernas förståelse för kunskapskraven. Det vill säga finns det 

skillnader i hur eleverna uppfattar kunskapskraven om det har funnits 

övervägande summativ eller formativ bedömning och får eleverna göra 

självskattning.  
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Enkät om kunskapskraven i matematik 
 

1. Vilket gymnasieprogram studerar du på? 
Naturvetenskapsprogrammet  
Samhällsprogrammet  
Teknikprogrammet 
 

2. Vilken årskurs går studerar du på? 
Åk 2  
Åk 3 

 
3. Känner du till kunskapskraven i din senaste lästa kurs i matematik? 

Nej inga  
Få  
Vissa   
De flesta  
Alla 
 

4. När fick du kunskapskraven presenterade för dig första gången i din senaste  
genomförda kurs i matematik?  
Aldrig fått dem presenterade   
Efter kursens slut   
I slutet av kursen  
I mitten av kursen   
I början av kursen   
Innan kursen började 
 

5. Hur fick du kunskapskraven presenterade för dig? 

Aldrig fått dem presenterade  

Av klasskamrat  

Läste själv  

Läraren presenterade dem  

Annat sätt 

 

6. Hur många gånger har du fått genomgång på kunskapskraven av läraren? 

Aldrig 

1 gång 

2 – 3 gånger 

4 – 5 gånger 

Mer än 5 gånger 

 

7. Fick du kunskapskraven presenterade för dig i samband med prov och större  

inlämningsuppgifter? 

Aldrig  

Sällan 

Ibland 

Oftast 

Ja alltid 
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8. Fick du kunskapskraven presenterade för före prov och större inlämnings- 

uppgifter? 

Aldrig  

Sällan 

Ibland 

Oftast 

Ja alltid 

 

9. Fick du kunskapskraven presenterade för dig efter prov och större inlämnings-

uppgifter? 

Aldrig  

Sällan 

Ibland 

Oftast 

Ja alltid 

 

10. Brukade du få provresultat i form av poäng? 

Aldrig  

Sällan 

Ibland 

Oftast 

Ja alltid 

 

11. Upplevde du att betygsgränserna vid prov och större inlämningsuppgifter var 

kopplade till kunskapskraven? 

Aldrig  

Sällan 

Ibland 

Oftast 

Ja alltid 

 

12. Hur många gånger hade du betygsamtal med läraren under din senaste kurs i  

matematik? 

Ingen gång 

1 gång 

2 gånger 

3 gånger 

4 eller fler gånger 

 

13. Diskuterade läraren kunskapskraven i samband med betygssamtal? 

Aldrig  

Sällan 

Ibland 

Oftast 

Ja alltid 
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14. Förstod du kunskapskraven i ämnet matematik? 

Nej inga 

Få 

Vissa 

De flesta 

Ja alla 

 

15. Förstår du skillnaden mellan betygsstegen med viss säkerhet och översiktligt, 

med viss säkerhet och utförligt och med säkerhet och utförligt i kunskapskraven? 

Visste inte att de fanns 

Nej 

Till viss del 

Ja 

 

16. Har läraren förklarat kunskapskraven för dig?  

Nej inga krav 

Några få krav 

Vissa delar av kraven 

De flesta kraven 

Ja alla krav 

 

17. Hur fick du reda på ditt slutbetyg i din förra kurs i matematik? 

Såg det på min individuella studieplan efter avslutad kurs 

Via mail eller annan digital form utan motivering 

Via mail eller annan digital form med motivering 

Skriftligt på papper från läraren utan motivering 

Skriftligt på papper från läraren med motivering 

Muntligt av läraren utan motivering 

Muntligt av läraren utan motivering 

 

18. Om du fick en motivering på ditt slutbetyg i matematik av läraren var  

motiveringen kopplad till kunskapskraven? 

Nej motiveringen var inte kopplad till några krav 

Till några få krav 

Till vissa delar av kraven 

Till de flesta kraven 

Ja till alla krav 

 

 

19. Upplevde du att dina möjligheter att påverka betyget påverkades av om du fick 

reda på kunskapskraven eller ej? 

Nej inte alls 

Lite 

Delvis 

Till stora delar 

Ja helt 
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20. Tycker du att betyget i ämnet matematik stämmer med din uppfattning om hur 

du uppnått kunskapskraven? 

Nej inte alls 

Lite 

Delvis 

Till stora delar 

Ja helt 

 



 

5 

 

Enkät om kunskapskraven i svenska 
 

1. Vilket gymnasieprogram studerar du på? 
Naturvetenskapsprogrammet  
Samhällsprogrammet  
Teknikprogrammet 
 

2. Vilken årskurs går studerar du på? 
Åk 2  
Åk 3 
 

3. Känner du till kunskapskraven i din senaste lästa kurs i svenska? 
Nej inga  
Få  
Vissa   
De flesta  
Alla 
 

4. När fick du kunskapskraven presenterade för dig första gången i din senaste genomförda kurs i 
svenska?  
Aldrig fått dem presenterade   
Efter kursens slut   
I slutet av kursen  
I mitten av kursen   
I början av kursen   
Innan kursen började 
 

5. Hur fick du kunskapskraven presenterade för dig? 

Aldrig fått dem presenterade  

Av klasskamrat  

Läste själv  

Läraren presenterade dem  

Annat sätt 

 

6. Hur många gånger har du fått genomgång på kunskapskraven av läraren? 

Aldrig 

1 gång 

2 – 3 gånger 

4 – 5 gånger 

Mer än 5 gånger 

 

7. Fick du kunskapskraven presenterade för dig i samband med prov och större inlämningsuppgifter? 

Aldrig  

Sällan 

Ibland 

Oftast 

Ja alltid 
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8. Fick du kunskapskraven presenterade för före prov och större inlämningsuppgifter? 

Aldrig  

Sällan 

Ibland 

Oftast 

Ja alltid 

 

9. Fick du kunskapskraven presenterade för dig efter prov och större inlämningsuppgifter? 

Aldrig  

Sällan 

Ibland 

Oftast 

Ja alltid 

 

10. Brukade du få provresultat i form av poäng? 

Aldrig  

Sällan 

Ibland 

Oftast 

Ja alltid 

 

11. Upplevde du att betygsgränserna vid prov och större inlämningsuppgifter var kopplade till kunskaps-

kraven? 

Aldrig  

Sällan 

Ibland 

Oftast 

Ja alltid 

 

12. Hur många gånger hade du betygsamtal med läraren under din senaste kurs i svenska? 

Ingen gång 

1 gång 

2 gånger 

3 gånger 

4 eller fler gånger 

 

13. Diskuterade läraren kunskapskraven i samband med betygssamtal? 

Aldrig  

Sällan 

Ibland 

Oftast 

Ja alltid 
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14. Förstod du kunskapskraven i ämnet svenska? 

Nej inga 

Få 

Vissa 

De flesta 

Ja alla 

 

15. Förstår du skillnaden mellan betygsstegen enkla, välgrundade och välgrundade och nyanserade i 

kunskapskraven? 

Visste inte att de fanns 

Nej 

Till viss del 

Ja 

 

16. Har läraren förklarat kunskapskraven för dig?  

Nej inga krav 

Några få krav 

Vissa delar av kraven 

De flesta kraven 

Ja alla krav 

 

17. Hur fick du reda på ditt slutbetyg i din förra kurs i svenska? 

Såg det på min individuella studieplan efter avslutad kurs 

Via mail eller annan digital form utan motivering 

Via mail eller annan digital form med motivering 

Skriftligt på papper från läraren utan motivering 

Skriftligt på papper från läraren med motivering 

Muntligt av läraren utan motivering 

Muntligt av läraren utan motivering 

 

18. Om du fick en motivering på ditt slutbetyg i svenska av läraren var motiveringen kopplad till  

kunskapskraven? 

Nej motiveringen var inte kopplad till några krav 

Till några få krav 

Till vissa delar av kraven 

Till de flesta kraven 

Ja till alla krav 

 

19. Upplevde du att dina möjligheter att påverka betyget påverkades av om du fick reda på kunskaps-

kraven eller ej? 

Nej inte alls 

Lite 

Delvis 

Till stora delar 

Ja helt 
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20. Tycker du att betyget i ämnet svenska stämmer med din uppfattning om hur du uppnått kunskaps-

kraven? 

Nej inte alls 

Lite 

Delvis 

Till stora delar 

Ja helt 

 

 

  


