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Abstract 

 

 
According to recent statistics, the number of people in Sweden who choose to go into higher education after upper 

secondary school has grown compared to 25 years ago. Lectures within some university programs are conducted 

entirely in English, and Swedish students’ abilities to understand, record and recall the information given at lectures are 

therefore crucial for their academic success. The course English 6 in upper secondary school is supposed to cover 

different ways of taking notes while listening. Three qualitative interviews were conducted in this study to examine how 

teachers interpret the course’s note-taking aspects, and how they intend to work with note-taking in the classroom. A 

quantitative study was carried out with students in upper secondary school to look into their experiences of note-taking 

in the course English 6. Results show differences in how the teachers approach note-taking and how they choose to 

work with note-taking in the classroom. A majority of the students participating in the study claimed not to have been 

introduced to different ways of taking notes in the course English 6. This information calls for teachers to make sure 

note-taking skills are being taught in an explicit way. More knowledge and communication among teachers also seem 

necessary in order to help students develop strategies for note-taking in the best way possible. 
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1 Inledning 

 

1.1  Problembakgrund 

 

Allt fler väljer idag att studera vidare på eftergymnasiala utbildningar. Enligt Statistiska 

centralbyrån handlade det 2014 om 41 procent av befolkningen mellan 25-64 år som 

valt att studera vidare efter gymnasiet, en siffra som är betydligt högre idag än för 25 år 

sedan (Statistiska centralbyrån, SCB, 2014). På universitet i dagsläget sker en 

betydande del av undervisningen genom föreläsningar och det är inte ovanligt att dessa 

är på engelska. Fungerande strategier för inlärning, till exempel strategier för att 

anteckna (Schunk & Zimmerman 2011:1) har visat sig högst relevanta när det kommer 

till att lyckas i utbildningssammanhang (Gettinger & Seibert 2002: 361). 

 

Många gymnasieprogram är studieförberedande vilket innebär att de ska förbereda 

eleven för studier på högre nivå. Enligt Skolverket (2011b) ska kursen Engelska 6 

behandla ”olika sätt att kommentera och föra anteckningar när man lyssnar till och läser 

framställningar från olika källor”. 

 

Att aktivt lyssna och anteckna är vad elevers involvering i en föreläsning ofta begränsas 

till (Van der Meer et al. 2015:274).  När eleven mottar en stor mängd information blir 

det av stor vikt att vara förmögen att välja ut vad i denna som är relevant, anteckna detta 

och senare med hjälp av anteckningarna kunna bearbeta och minnas den relevanta 

informationen (Castel et al. 2013:232). Anteckningar förs under lektion med syfte att 

minnas informationen vid ett senare tillfälle (Piolat et al. 2004:292), till exempel ett 

prov, en tentamen och för framtiden. Att anteckna är en av många strategier som kan 

hjälpa elever med utmaningar både i och utanför skolan, till exempel i det framtida 

arbetslivet (Gettinger & Seibert 2002:350). Då gymnasieskolan är en plats som enligt 

Läroplanen ska främja en livslång lust att lära (Skolverket 2011a:5) samt förbereda 

eleven för livet efter skolan (Skolverket 2011a:9) blir därför strategier för att anteckna 

högst relevanta. 

 

Under min senaste verksamhetsförlagda del av Lärarutbildningen (VFU) dök 

funderingar kring elevers anteckningsvanor upp. Grupper jag undervisade uppvisade 

problem med att minnas och summera lyssnad text, samt att de inte antecknade alls 

under genomgångar om läraren inte tydligt uppmanade till detta.  

 

I ett samhälle där en högre utbildning i många sammanhang är önskvärd och där fler 

väljer att utbilda sig på högre nivå (SCB 2014), finns en relevans för denna studie som 

undersöker hur engelskämnet, i synnerhet kursen Engelska 6, på gymnasienivå 

förbereder elever för denna typ av högre studier när det kommer till olika sätt att 

anteckna. Studien ämnar även förklara elevers inställning till anteckningar och dess 

nytta i kursen Engelska 6. 
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En betydande mängd forskning finns gjord på anteckningar, studieteknik och dess 

relevans i skolan. Studier kopplade till den svenska skolan har däremot varit svåra att 

tillgå och ett behov finns av ytterligare forskning inom området i och med den nya 

utbildningssituationen i Sverige (SCB 2014). Således finns en relevans för denna studie 

som ämnar undersöka några aspekter inom detta område både från ett lärar- och 

elevperspektiv. 

 

1.1.1 Syfte  

 

Studiens övergripande syfte är att förstå hur lärare tolkar och arbetar med olika sätt att 

anteckna i kursen Engelska 6 i relation till Skolverkets formulering i kursplanen, ”olika 

sätt att kommentera och föra anteckningar när man lyssnar till och läser framställningar 

från olika källor“ (Skolverket 2011b). 

 

Studiens delsyfte är att förklara elevers vana och inställning till anteckningar och dess 

nytta i kursen Engelska 6. 

 

1.1.2 Frågeställningar 

 

Följande frågeställningar behandlas i studien 

 

1. Hur tolkar lärare formuleringen gällande olika sätt att anteckna i det centrala 

innehållet för kursen Engelska 6? 

 

2. Om, och i sådana fall hur, menar lärare att de konkret arbetar med olika sätt 

att anteckna i kursen Engelska 6? 

3. Vilken vana av och inställning har elever i årskurs 3 till explicit 

anteckningsinstruktion och dess nytta för dem, när det kommer till 

förberedelse för studier på högre nivå, i kursen Engelska 6? 

 

 

 

1.1.3 Avgränsningar 

 

Utgångspunkt för denna studies frågeställningar är formuleringen i kursplanen för 

Engelska 6 rörande olika sätt att anteckna. Skolverket nämner i denna formulering ordet 

läser (Skolverket 2011b), en aspekt som inte kommer att undersökas i denna studie. 

Studien har således begränsats till att i stor utsträckning beröra anteckningar i relation 

till hörförståelse. Detta görs för att begränsa studiens omfång samt för att förberedelse 

för studier på högre nivå när det kommer till föreläsningar på engelska på universitetet 

eller liknande ska kunna stå i fokus. Detta då föreläsningar på engelska i hög hastighet 

är något som är vanligt förekommande på universitetsnivå (Tsai-Fu & Yongan 

2010:127). 
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Syftet med denna studie är inte att undersöka hur väl de intervjuade lärarna utför sitt 

arbete. Den ämnar skapa en tydligare bild av hur lärare arbetar, och tänker sig att man 

kan arbeta med anteckningar i kursen Engelska 6 med syfte att främja elevers inlärning 

och skolans arbete med anteckningar i framtiden. 

 

1.1.4 Figurer 

 

De figurer som presenteras i avsnitt 2.7 är egengjorda men med direkt utgångspunkt i 

exempel som återfinns i de verk som anges i figurbeskrivningarna. Detta gäller för alla 

utom Figur 4. Exempel på en Mind Map, där bilden hämtats från webbsidan 

Tonybuzan.com. Bilden används i uppsatsen med tillåtelse av företaget ansvarigt för 

hemsidan Tonybuzan.com. Detta efter mailkontakt med ThinkBuzan Customer Service 

den 29/3 2016. 
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2 Begreppsdefinition och forskningsbakgrund 

 

Jag kommer i detta avsnitt att gå igenom vad tidigare forskning säger om ämnet, bidra 

med relevant förkunskap samt definiera ett antal begrepp viktiga för denna studie. 

Forskningsbakgrunden är indelad i olika avsnitt och nyckelbegrepp för studien förklaras 

i dessa.  

2.1 Begreppsdefinitioner 

 

I följande avsnitt definieras begrepp relevanta för studien. 

 

Anteckningar 

 

Att anteckna kan vara att, samtidigt som man lyssnar, skriva ner delar av informationen 

(Piolat et al. 2005:292) med syfte att minnas denna information vid ett senare tillfälle. 

Samtidigt som man lyssnar till information, ska man alltså även göra ett urval, vilket 

innebär att välja ut det som är viktigt, för att sedan anteckna det väsentliga (Kiewra et 

al. 1991:241, Bui & Myerson 2014:13). 

 

Ordet explicit och explicit instruktion 

 

När något görs explicit betyder det enligt Nationalencyklopedin (NE) att det sker på ett 

uttalat och tydligt sätt. Explicit är motsatsordet till implicit som i sin tur betyder outtalat 

(NE 2016). Archer (2011:2) sammanfattar forskning gjord på områden rörande explicit 

instruktion och identifierar utifrån det principer för detta i samband med undervisning.  

Bland dessa principer nämns exempelvis att som lärare förmedla tydliga mål, lägga upp 

lektionsinnehåll på ett logiskt sätt, visa på tydliga exempel och demonstrera steg för 

steg (Archer:2011:2). 

 

Scaffolding 

 

Scaffold är engelska för byggnadsställning. Ordet Scaffolding används för att beskriva 

en process där läraren tillsammans med eleven bygger upp kunskap kring något. Detta 

kan till exempel enligt Archer (2011:11) göras genom några av grundprinciperna för 

explicit instruktion, så som att läraren bryter ner inlärningsstoffet till mindre delar, 

demonstrerar tillvägagångssätt och guidar eleven i rätt riktning under 

inlärningsprocessen. Under uppbyggnads- och inlärningsprocessen behöver eleven 

kanske mycket stöd från läraren till en början, men blir med tiden mer självgående 

(Archer 2011:10). 

 

Arbetsminne 
 

Arbetsminnet är enligt NE (2016) en betäckning inom det psykologiska fältet och syftar 

till den temporära lagringen av information som sker i korttidsminnet. Det är 

arbetsminnet som belastas vid problemlösning (NE 2016) och när människan mottar ny 

information (Piolat et al. 2004:297). 
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Engelska 6 
 

Engelska 6 är en kurs i den svenska gymnasieskolan som eleverna normalt genomgår 

under sitt andra gymnasieår. Kurserna i engelska börjar på nivå 1 i grundskolan och 

avslutas på nivå 5, 6 eller 7 på gymnasieskolan beroende på program och elevers egna 

val av kurser. 

2.2  Anteckningar 

 

Att anteckna är en komplex uppgift där eleverna måste göra ett antal saker parallellt. 

Samtidigt som eleverna lyssnar på ett flöde av information, måste de även göra ett 

urval, vilket innebär att välja ut och organisera det som är värt att notera. Sedan gäller 

det för eleverna att anteckna det mest relevanta innan informationen glömts bort 

(Kiewra et al. 1991:241, Bui & Myerson 2014:13). När elever ska lyssna på information 

och samtidigt anteckna påverkas denna aktivitet avsevärt av den talhastighet läraren har 

(Piolat et al. 2004:297). Enligt Barbier et al. (2006:12) verkar svårighetsgraden öka när 

det kommer till att anteckna information framförd på ett språk som inte är elevernas 

modersmål. I en sådan situation utmanas elevens förståelse och deras förmåga att 

sammanfatta informationen snabbt nog för att hänga med i talhastigheten. Vid 

hörförståelse finns för eleven ofta ingen tid att gå tillbaka och inte heller någon tid att 

fundera särskilt länge på vad som sagts, då informationsflödet är konstant. Detta leder 

till att en hörförståelsesituation i klassrummet upplevs som stressig av många 

(Börjesson 2012:7).  

 

Finny (2012) menar i sin avhandling att man brukar skilja på passivt och aktivt 

antecknande. När man talar om passivt antecknande kan det till exempel vara att stryka 

under ord i en text, att försöka anteckna allt man hör eller skriva precis det föreläsaren 

säger istället för att omvandla innehållet till egna ord (Finny 2012:28). Aktivt 

antecknande kan i kontrast mot passivt antecknande vara att försöka sammanfatta och 

skriva om det man hör med egna ord samt skapa egna förklaringar (Finny 2012:29). 

 

I en studie gjord av Englert et al. (2009) om Learning-to Learn Strategies identifierades 

Passive copying. Studien genomfördes på elever med vissa svårigheter av känslomässig 

eller kognitiv art samt på elever utan några kända svårigheter (Englert et al 2009:149). 

Passive copying var något Englert et al. (2009) noterade hos elever med svårigheter. Det 

som noterades var anteckningar med mycket text, men där ingen vikt lagts vid att 

organisera anteckningarna, kategorisera dem eller välja ut det mest väsentliga. Denna 

typ av anteckningar visade sig fungera dåligt som minnesstöd (Englert et al. 2009:155). 

Att transkribera en lektion och helt enkelt upprepa lärarens eller föreläsarens ord är 

mycket problematiskt då detta kan leda till att eleven försöker memorera snarare än att 

skapa sig en förståelse för det som sagts (Williams & Eggert 2002:175). Att försöka 

anteckna det som är viktigt snarare än att försöka anteckna det som sägs så ordagrant 

som möjligt är därför att föredra (Suritsky & Hughes: 1991:15).  

 

I samma studie gjord av Englert et al. (2009) undersöktes elevers förmåga att med en 

överstrykningspenna markera viktig information i en text. Även här kunde samma trend 
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urskiljas i form av en process där urval och eftertanke saknades bland eleverna med 

olika typer av svårigheter. Både elevgruppen med olika typer av svårigheter samt 

gruppen utan några kända svårigheter verkade dock finna det lättare att markera det 

viktiga på detta sätt snarare än att på ett självständigt vis välja ut och producera 

omskrivningar. Båda grupperna fick således sämre resultat när de själva skulle anteckna 

än när de ombads markera det viktiga i en redan existerande text (Englert et al. 

2009:155). 

2.3 Studieteknik och (meta)kognitiva strategier 

 

Många elever saknar verktyg för att lyckas väl i skolsammanhang. Att en elev har 

svårigheter i olika skolämnen kan enligt Gettinger & Seibert (2002:350) korrelera med 

en brist på god studieteknik snarare än att eleven är oförmögen eller ointelligent. Det 

handlar enligt Schunk & Zimmerman (1998:2) om att eleven ska lära sig reglera sitt 

eget lärande. Denna typ av självreglering kan bland annat innebära att sätta upp mål, 

aktivt arbeta mot dessa mål, använda sig av relevanta strategier, så som att anteckna och 

repetera, samt justera och anpassa sina strategier till rådande situation (Schunk & 

Zimmerman 2011:1).  

 

Studieteknik kan enligt Hattie (2009:189) bland annat innebära strategier kopplade till 

anteckningar, planering och summering. Att behärska den här typen av strategier kan 

hjälpa eleven både i skolan och i livet utanför skolan, till exempel i arbetslivet 

(Gettinger & Seibert, 2002:350). Enligt Gettinger & Seibert (2002:362) saknar många 

efter sin skolgång denna typ av strategier, och menar därför att ett fokus bör finnas på 

denna aspekt för att hjälpa elever uppnå en god studieteknik.  

 

Börjesson (2012) nämner metakognitiva strategier och kognitiva strategier för lärande. 

Metakognition kan likställas med självmedvetenhet eller förståelse för sig själv (NE 

2015). Hattie (2009:189) beskriver metakognition som en högre förståelse för och en 

kontroll över kognitiva processer och strategier. En kontroll över kognitiva processer 

kan innebära att eleven aktivt kan planera, genomföra och utvärdera sitt lärande 

(Sternberg i Hartman 2001:248).  

 

Till de kognitiva strategierna, som eleven med hjälp av metakognitiva strategier kan lära 

sig att reglera (Sternberg i Hartman 2001:248), hör problemlösning, att associera ny 

information med kunskap man redan har, eller strategier för att anteckna och dra 

slutsatser om ett innehåll (Börjesson 2012:4). I processen att se till att eleverna 

utvecklar strategier råds lärare i linje med forskning gjord på senare år att arbeta med 

och fokusera på processen snarare än produkten (Börjesson 2012:7). Att arbeta med att 

utveckla strategier för studieteknik i kombination med ett givet ämne är enligt Hattie 

(2009) det tillvägagångssätt som är mest givande. Att arbeta med strategier för 

studieteknik på ett isolerat sätt är således inte lika effektivt och leder inte till önskvärd 

grad av förståelse (Hattie 2009:189). 

 

John Hattie, utbildningsforskare, har inför sin bok Visible Learning (2009) granskat en 

mängd forskning gällande vad som faktiskt hjälper elever att prestera bättre i skolan. 
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Enligt Hattie (2009:189) visade dessa undersökningar att arbete med metakognitiva 

strategier och arbete med studieteknik båda var aspekter som hade god effekt.  

2.4 Anteckningsinstruktion 

 

Ibland kan elever behöva stöd och hjälp för att utveckla en god studieteknik. Läraren 

kan med hjälp av scaffolding lära ut strategier för självreglering, och fortsättningsvis 

göra detta tills eleverna självständigt och effektivt kan ta ansvar för sitt eget lärande 

(Schunk & Zimmerman 2011:6).  

 

Få elever får under sin skolgång explicit instruktion om hur de kan och ska anteckna 

(Bui & Myerson 2014:17). I en studie gjord av Tsai-Fu och Yongan (2010) framkom att 

elever med engelska som främmandespråk som genomgick en 14 veckors hörförståelse 

-och anteckningskurs presterade bättre än grupper som inte genomgick den. Resultatet 

visade på att testgruppens förmåga att lagra information hade förbättrats och gruppen 

kunde minnas information bättre.  Detta visar på att explicit instruktion hjälper till med 

elevernas förmåga att producera bra anteckningar (Tsai-Fu & Yongan 2010:127).  

 

När eleverna når universitetsnivå där föreläsningar på engelska förkommer är det 

avgörande för dem att kunna tillgodogöra sig information på engelska talad i hög 

hastighet (Tsai-Fu & Yongan, 2010:127). Tsai-Fu och Yongan (2010:27) studie visade 

att explicit instruktion av anteckningar inte bara verkar ha en positiv effekt på elevernas 

korttidsminne, utan även en förbättrad hörförståelse då eleverna enklare kunde förstå 

både vardagliga dialoger och mer avancerad information i föreläsningssammanhang. 

Sammanfattningsvis skriver Tsai-Fu & Yongan (2010) följande: 

 

”… in real life situations, when attending the English-only lectures, they need to 

understand information flowing in chunks at a high speed. This makes the skill of note-

taking a necessity and not simply a luxury.” (Tsai-Fu & Yongan 2010:127). 

2.5 Anteckningars relevans 

 

Att anteckna under lektion eller föreläsning har enligt en övervägande del studier visat 

sig gagna elevernas lärande (Kiewra et al. 1991:240). Lektionerna blir mer värdefulla 

för de elevers som antecknar medan de lyssnar än de blir för de elever som endast 

lyssnar (Suritsky & Hughes 1991:14) 

 

Om eleven kan göra relevanta kopplingar till sin egen existerande kunskap kan de 

uppnå en bredare förståelse (Peper & Meyer 1978:521). Om ny information sätts i 

relation till tidigare inhämtad kunskap blir informationen mer användbar än om den inte 

sätts i någon typ av sammanhang. Om eleven kan göra dessa kopplingar blir det enklare 

för eleven att kategorisera och förstå den nya informationen (Williams & Eggert 

2002:175). Elever som antecknade visade sig i en studie gjord av Peper & Meyer 

(1978:521) ha enklare att göra dessa kopplingar än elever som inte antecknade. 

 

I studien gjord av Kiewra et al. (1991:243) framkom att elever som antecknar men inte 
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senare granskar eller bearbetar dessa anteckningar inte tog till sig informationen bättre 

än de som inte antecknade. Detta resultat stöds av tidigare studier (till exempel Peper & 

Meyer (1978:521). Dessa resultat indikerar hur väsentligt det är att elever vid ett senare 

tillfälle går tillbaka till sina anteckningar och går igenom dem (Kiewra et al. 1991:243). 

Att detta behövs beror på att elevens uppmärksamhet under pågående lektion är 

splittrad. Om en granskning av anteckningarna görs efter lektionen när eleven har 

möjlighet att fokusera, kan inre resurser läggas på att bearbeta och försöka förstå 

innehållet (Kiewra et al. 1991:241). Enligt Suritsky & Hughes (1991:15) bör 

granskningen av anteckningarna göras så snabbt som möjligt efter lektionen och 

ändringar eller tillägg i anteckningarna bör göras om eleven anser det vara nödvändigt. 

 

I en studie gjord av Mueller & Oppenheimer (2014) visade det sig att elever som 

antecknat på dator och sedan vid ett senare tillfälle gått igenom sina anteckningar 

presterade avsevärt sämre än elever som tecknat för hand och sedan gått igenom sina 

anteckningar. Eleverna testades på faktafrågor samt frågor kring helhet och på båda 

typerna presterade datorantecknare sämre. Att anteckna på dator kan till synes verka 

mer effektivt, men enligt Mueller & Oppenheimer (2014:8) leder det lätt till 

transkribering utan eftertanke, något som inte visat sig gynna inlärning. 

2.6  Arbetsminne 

 

Arbetsminne syftar till det begränsade system i hjärnan som sägs vara ansvarigt för att 

provisoriskt lagra och hantera information (Baddeley 2000:418). Hur snabbt läraren 

talar bestämmer i vilken takt föreläsningen fortskrider och eleven måste därmed försöka 

anpassa sin anteckningsprocess efter detta. Rimligtvis hinner eleven inte anteckna i 

samma takt som läraren talar vilket betyder att eleven måste lagra information i 

arbetsminnet under tillräckligt lång tid för att hinna anteckna den samtidigt som eleven 

lyssnar på ny information (Piolat et al. 2004:297). 

 

Arbetsminnets prestation har i upprepade studier visat på en korrelation med 

studieprestation. Forskning visar på att elever med ADHD, då arbetsminnet och 

koncentrationsförmåga visat sig vara kopplade till varandra, och även elever med läs-

och skrivsvårigheter ofta visar på bristande funktion av arbetsminnet. (Redick et al. 

2015:618) 

2.7  Olika sätt att anteckna 

 

För lärare finns en mening med att visa på olika sätt att anteckna på då det sannolikt inte 

finns något sätt att anteckna som passar alla elever (Bui & Myerson 2014:17). 

 

I dagsläget finns en mängd olika sätt att föra anteckningar på. I följande avsnitt kommer 

några av dem att presenteras. 
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2.7.1 Conventional notes 

 

Denna typ av anteckningsmetod är den som de flesta använder och benämns av Kiewra 

et al. (1995) som conventional notes. Då innehållet skrivs likt en lista medför det vissa 

nackdelar, denna typ av anteckningsmetod kan till exempel göra det svårt att visa på 

kopplingar mellan olika delar i innehållet och elever som använder sig av detta sätt att 

anteckna kommer med stor sannolikhet missa viktiga kopplingar (Kiewra et al. 

1995:173). När man för anteckningar på detta sätt är det även lätt att hela meningar som 

föreläsaren eller läraren säger kopieras rakt av, något som inte är främjande för 

inlärningen (Williams & Eggert 2002:175). 

 

 

Figur 1. Exempel på konventionell anteckningsteknik. 

 

2.7.2 Outline notes 

 

Outline notes påminner om det konventionella sättet att anteckna. Information skrivs 

likt en lista som i konventionell anteckningsmetod, men problematiken med bristande 

kopplingar mellan innehållet blir här mindre. Outline notes har ett mer strukturerat 

tillvägagångssätt då information delas och skrivs in i huvudkategorier med olika 

underkategorier. Denna typ av anteckningsmetod är effektiv när det kommer till att 

organisera information (Finny 2012:41). Att anteckna med hjälp Outline notes ger 

eleven möjlighet för eleven att identifiera vilken relation över- och underkategorier har 

med varandra, skapa inre kopplingar och en bättre helhetsbild (Kiewra et al. 1995:174). 
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Figur 2. Exempel på Outline notes med utgångspunkt i Finny (2012). 

 

2.7.3 Mind Mapping 

 

Mind Map är en anteckningsmetod grundad av Tony Buzan (Gelb 1998:169). Det är en 

grafisk anteckningsteknik med hierarkisk uppbyggnad. Den skapas med fördel med en 

bild som mittpunkt (Akinoglu & Yasar 2007) och täcker in både ord, bilder, logik och 

färg (Tonybuzan.com 2011)1.  Anteckningar med hjälp av en Mind Map är fördelaktigt 

när det kommer till att hitta och förstå samband mellan olika delar av ett ämne 

(Akinoglu & Yasar 2007:35).  

 

 

Trots att mind map är grundat av Tony Buzan är det på många sätt inspirerat av 

Leonardo Da Vincis sätt att anteckna (Gelb 1998:169). Da Vinci, som var både konstnär 

och vetenskapsman (Gelb 1998:166) sägs ha varit en person som använde sig av hela 

hjärnan (Gelb 1998:165). Att använda sig av en Mind Map brukar därför talas om som 

den anteckningsmetod som utnyttjar hela hjärnans kapacitet (Gelb 1998:169). Följande 

tanke hos Da Vinci la grunden för det vi idag kallar för brainstorming: 

 
“[…] such insights comes about as it does with the sound of bells, in whose clanging you 

may discover every name and word that you can imagine.” (Gelb 1998:169) 

 

                                                 
1 Mind Maps är ett registrerat varumärke ägt av Buzan Organisation Limited, 1990,  

      www. iMindMap.com. 
 



17 

 

Mind Map metoden har enligt en studie gjord av Akinoglu & Yasar (2007:41) en positiv 

inverkan på elevers inlärning. Mind Mapping visade sig ha en positiv inverkan på bland 

annat elevernas inställning till ämnet och deras studieresultat. Studien i fråga utfördes 

på sjätteklassare i samband med naturvetenskapliga ämnen (Akinoglu & Yasar 

2007:35). 

 

För att skapa en användbar Mind Map finns generella råd. Att börja sin Mind Map i 

mitten på ett liggande papper är att föredra och gärna med en bild relaterad till ämnet 

(Tonybuzan.com 2011). Att i sin Mind Map hålla sig till nyckelord snarare än att skriva 

ut hela meningar är något som enligt Gelb (1998:177) är fördelaktigt och ett mål bör 

vara att dra linjer mellan dessa nyckelord för att visa på sammanhang och kopplingar 

mellan dessa. Vidare bör bilder och färgkodning användas (Gelb 1998:177). 

 

 
 

 

Figur 3. Exempel på en Mind Map, bildkälla: Tonybuzan.com 

2.7.4 Cornell Notes  

 

Ett etablerat sätt att anteckna på är Cornell Notes, en anteckningsmetod utvecklad av 

Walter Pauk, utbildningsprofessor på Cornells universitet (Finny 2012:32). 

 

En implementering av Cornell-metoden på en högstadieskola i USA resulterade hos 

eleverna i en förbättrad förmåga att identifiera nyckelord samt sammanfatta innehåll 

med sina egna ord. På sina halvterminsprov hade de klasser där Cornell-metoden 

använts bättre genomsnittliga poäng än i de klasser där metoden inte använts. 

Användandet av denna anteckningsmetod verkade således öka elevernas lärande 

(Donohoo 2010:227).  

 

I den aktuella studien där Cornell Notes användes lät läraren initialt kopiera mallar för 

anteckningar och fyllde i denna tillsammans med eleverna. Läraren diskuterade 

tillsammans med eleverna vad som skulle skrivas i de olika kolumnerna i 

anteckningsskelettet och lät eleverna motivera sina val och diskutera med varandra. 
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Succesivt lät läraren eleverna ta ansvar för sitt eget antecknade och lärande (Donohoo 

2010:225). 

 

Vid Cornell-metoden delas ett papper in i tre sektioner, en för nyckelord, en för 

övergripande innehåll och/eller grundläggande idéer och en för summering (Donohoo 

2010:225). I den högra kolumnen med rubriken grundläggande eller övergripande 

innehåll är kolumnen där eleven huvudsakligen ska anteckna. Kolumnen till vänster om 

denna finns för att eleven ska kunna skriva nyckelord, stödord eller frågor som 

eventuellt dyker upp under lektionens gång. I den tredje kolumnen längst ner på 

papperet sammanfattar eleven lektionen med sina egna ord med hjälp av kolumn ett och 

två (Finny 2012:32). 

 

 

Figur 4. Modell för Cornell Notes med utgångspunkt i Donohoo (2010:225). 

 

 

2.7.5 Sammanfattning: några olika sätt att anteckna  

 

Nedan presenteras de olika sätten att anteckna i tabellform för att tydliggöra och 

sammanfatta dess respektive innebörder.  

Tabell 1. Sammanställning av några olika sätt att anteckna. 

 

Anteckningsmetod Innebörd 

 
Konventionell anteckningsmetod 

 

 

Linjär, kan innebära svårigheter när det 

kommer till att göra inre kopplingar samt 

kopplingar mellan olika delar av innehållet.  
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Outline notes 

 

 

Linjär, över- och underkategorier. Bidrar till 

ökad struktur i jämförelse med konventionell 

anteckningsmetod. 

Mind Maping 

 

 

Figur, färg, bilder, nyckelord, ger möjlighet 

till kopplingar mellan innehåll. 

Cornell Notes 

 

 

Figur, en yta delas in i tre delar, en för 

nyckelord och frågor, en för anteckningar 

och en för summering. 

 

2.8 Skolverket 

 

Skolverket är den myndighet som ser till att skolorna runt om i Sverige håller hög 

kvalitet. De är ansvariga för bland annat styrdokument, allmänna råd, uppföljningar och 

utvärderingar av och i skolan (Skolverket 2016). 

 

2.8.1 Läroplanen 

 

Läroplanen är ett av skolans styrdokument, den förmedlar skolans grundläggande 

värdegrund och mål (Skolverket 2011a). 

 

I  läroplanen för gymnasieskolan (Lgy11)  står att läsa att skolan och det som eleven gör 

där ska förbereda dem för livet efter skolgången (Skolverket 2011a:8). Skolan ska även 

ansvara för att eleven kan använda sig av sina kunskaper i framtida arbetsliv eller för 

vidare studier, (Skolverket 2011a:9) samt att för eleverna främja en livslång lust att lära 

(Skolverket 2011a:5). 

 

2.8.2 Kursen Engelska 6 

 

Engelska 6 är en kurs i engelska som generellt infaller under det andra gymnasieåret. 

Den bygger på kursen Engelska 5 som eleverna genomgår under det första 

gymnasieåret. Kursen är inte obligatorisk för alla elever på gymnasiet men ingår i de 

flesta program. I kursen finns ett centralt innehåll som enligt Skolverket ska behandlas 

under kursens gång. Allt som ingår i kursens centrala innehåll återkommer dock inte i 

kunskapskraven som eleverna i slutet på kursen examineras inom.  

 

Det centrala innehållet är uppdelat i tre olika kategorier; kommunikationens innehåll, 

reception samt produktion och interaktion. Under rubriken produktion och interaktion 

återfinns formuleringen central för denna studie: 

 

”Olika sätt att kommentera och föra anteckningar när man lyssnar till och läser 

framställningar från olika källor” (Skolverket 2011b). 
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Till varje kurs finns generellt ett kommentarsmaterial författat av Skolverket för att 

tydliggöra vissa delar av innehållet i en kursplan. För kursen Engelska 6 hänvisar 

Skolverket till kommentarmaterialet för Engelska 5-7 (Skolverket 2011b), där olika sätt 

att anteckna inte nämns. Sammanfattningsvis finns inga riktlinjer i kommentarmaterialet 

från Skolverket om hur denna formulering kan tolkas eller konkret arbetas med. 

 

Något som nämns i kommentarmaterialet är strategier för förståelse. Detta syftar till 

elevens förmåga att på olika sätt ta till sig innehållet i talat eller lyssnat språk, alltså om 

eleven behärskar strategier för detta (Skolverket, 2011c:11).  

 

2.8.3 Om strategier i engelska 

 

Lena Börjesson (2012) för Skolverket och vid institutionen för pedagogik och 

specialpedagogik vid Göteborgs universitet skriver om strategier i engelska och 

moderna språk. Hon menar att lärare bör hjälpa elever att med hjälp av användbara 

strategier på ett effektivt sätt lära sig lyssna och förstå (Börjesson 2012:7). 

 

Att hitta rätt svar på en fråga är inte alltid målet, utan snarare kan en förståelse för 

tanken bakom och processen som leder fram till svaret vara det intressanta (Börjesson 

2012:7). Larry Vandergrift, en forskare på området hörförståelsestrategier (Börjesson 

2012:8), föreslår en 7-stegsmetod för att konkret arbeta med hörförståelse och 

metakognitiva strategier (Vandergrift & Goh 2009:404) som ska hjälpa eleverna att 

komma närmare ett sådant tankesätt (Börjesson 2012:8). En kopia av denna 7-

stegsmodell modifierad av Börjesson (2012) för Skolverket finns bifogad och kan läsas 

i sin helhet i Bilaga 3. 

 

Börjesson (2012:19) nämner i sin publikation formuleringen gällande anteckningar i 

Engelska 6. Hon menar att denna kan svara mot kunskapskriteriet för Engelska 6 

gällande dragna slutsatser och visad förståelse (Skolverket 2011b) gällande innehåll 

och detaljer i lyssnad eller läst text, som kan innebära att eleven till exempel lyckats 

anteckna det viktigaste utifrån ett stycke lyssnad text (Börjesson 2012:19). 
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3. Metod och material 

 

I detta avsnitt beskrivs och motiveras metoden för studien. Vidare följer de material 

som använts i studien och en reflektion kring studiens validitet och reliabilitet. 

3.1 Metod 

 

3.1.1 Kvalitativ metod 

 

Till att börja med kommer jag att beskriva den metod och det tillvägagångssätt som 

valts för att besvara den första och andra frågeställningen: 

 

1. Hur tolkar lärare formuleringen gällande olika sätt att anteckna i det centrala 

innehållet för kursen Engelska 6? 

 

2. Om, och i sådana fall hur, menar lärare att de konkret arbetar med olika sätt 

att anteckna i kursen Engelska 6? 

Ett angreppssätt vid kvalitativ intervju är det naturalistiska (Ryen, 2014:43) vilket 

kommer vara en utgångspunkt för denna studie. De personer som intervjuas bär enligt 

det naturalistiska angreppssättet på svaren och data (Ryen 2004:164). I den 

naturalistiska kvalitativa intervjun är målet att forskaren ska kunna fånga upp dessa data 

som är intervjupersonens verklighet och därmed också den verklighet intressant för 

forskaren (Ryen 2004:32). För frågeställning 1 och 2 valdes kvalitativ intervju som 

metod för att komma åt lärarnas tolkning och bild av sin egen undervisning uttryckt 

med deras egna ord. 

 

Tre intervjuer med engelsklärare på en skola i Västerbotten har genomförts. Intervjuerna 

har inte spelats in, men anteckningar har förts under tiden och dessa anteckningar har 

renskrivits kort efter intervjuerna.  

 

En kvalitativ intervju bör inledas med ett antal frågor av vardaglig art för att göra 

intervjupersonen bekväm. Vidare bör några oladdade frågor följa innan man går över till 

intervjuns huvudtema (Ryen 2004:47, McCracken 1988:38). Detta är riktlinjer jag utgått 

från när jag inför intervjuerna utformade frågeformuläret (se Bilaga 1). Frågeformuläret 

har, enligt McCracken (1988:25), under intervjun ett antal funktioner. En är att se till att 

frågorna ställs i samma ordning till alla intervjupersoner, närmare bestämt att området 

täcks in på samma sätt, en annan är för att som intervjuare kunna vara förberedd samt 

kunna fokusera på vad intervjupersonen säger. Som intervjuare är det viktigt att allt som 

går att förbereda inför intervjun förbereds. I detta fall, ett frågeformulär som hjälper 

intervjun framåt och som bidrar till att hålla intervjun strukturerad.   
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3.1.2 Kvantitativ metod 

 

Vidare kommer metod och tillvägagångssätt för den kvantitativa undersökningen att 

beskrivas. En kvantitativ metod valdes för att besvara studiens delsyfte, tillika den 

tredje frågeställningen: 

 

3. Vilken vana av och inställning har elever till explicit anteckningsinstruktion 

och dess nytta för dem när det kommer till förberedelse för studier på högre 

nivå i kursen Engelska 6?  

 

En enkät utformades för den kvantitativa undersökningen och delades ut till elever på en 

skola i Västerbotten. Enkätundersökningen innefattar tre klasser i årskurs 3.  

 

En kvantitativ undersökning i form av en enkätundersökning gjordes då målet var att 

skapa en övergripande bild av elevers vana och inställning. Enligt Trost (2012:18) är 

sifferaspekten något som är avgörande för valet av metod. Direkt man önskar att tala 

jämförande om resultatet är det en kvantitativ undersökning som bör väljas över en 

kvalitativ (Trost, 2012:18:23). Målet med den kvantitativa undersökningen är att kunna 

dra generella slutsatser från resultatet utifrån den undersökta gruppen. Resultatet kan i 

övrigt på något sätt inte generaliseras eller ses som ett resultat representativt för någon 

annan skola eller grupp då urvalet är alltför litet.   

 

Jag har använt mig av klusterurval och tvåstegsurval (Ejlertsson 2014:22) vid urval till 

analysen av den kvantitativa undersökningen. Ett antal klasser i årskurs 3 på en skola i 

Västerbotten tillfrågades att besvara enkäten vilket resulterade i tre elevgrupper som 

deltog i enkätundersökningen. När enkäterna var besvarade gjordes sedan ett 

slumpmässigt urval bland enkäterna. Det viktigaste steget i denna process är enligt 

Ejlertsson (2014:23) just att det andra urvalet görs slumpmässigt. För att garantera detta 

har de 60 besvarade enkäterna lagts med framsidan nedåt och sedan blandats, alla 

enkäter från alla grupper hamnade således i samma pappershög.  Därefter har var tredje 

enkät i bunten plockats ut och lagts i en egen hög för att sedan användas i studien.  

Vidare namngavs varje slumpmässigt utvald enkät med en bokstav.  

 

I Resultatavsnittet (se 4.4) redovisas resultatet av enkäterna med hjälp av två tabeller. I 

den första tabellen har en kartläggning gjorts över varje undersökningspersons svar (se 

Tabell 6). Då varje enkät namngetts med en bokstav fanns möjlighet att kartlägga hur 

varje enskild undersökningsperson svarat på varje enskild fråga. Det huvudsakliga syftet 

med enkätstudien är att få fram en samlad bild över rådande situation bland eleverna i 

årskurs 3 på den aktuella skolan, men om samband i form av svar som korrelerar eller 

dylikt går att urskilja är även detta av intresse. Den andra tabellen (se Tabell 7) är en 

sammanställning och procentuell redovisning av alla de 20 slumpmässigt utvalda 

enkätsvaren. 

 

3.1.3 Triangulering 

 

Triangulering är när man i en studie kombinerar olika metoder för att täcka in olika 

perspektiv och infallsvinklar (Eliasson 2013:31). En kurs på gymnasiet berörs av både 
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lärare och elever. Jag ämnar ta reda på hur lärare tolkar formuleringen i kursplanen och 

hur de menar att de konkret arbetar med olika sätt att anteckna. Förhoppningen med den 

kvantitativa studien är att den ska ge en bild av om det som framkommer i intervjuerna 

ligger långt ifrån eller nära elevernas inställning till och vana av ämnet samt den 

uppfattade nyttan. 

 

En kombination av kvalitativ och kvantitativ metod kan enligt Eliasson (2013:30) vara 

fördelaktigt, och ett tillvägagångssätt är att först ta reda på genom kvalitativa intervjuer 

hur intervjupersonerna menar att en viss sak är eller varit för att sedan med en 

kvantitativ metod ta reda på mer om detta. Kvalitativa intervjuer kan inspirera till en 

kvantitativ undersökning. 

 

Om lärare menar att de konkret arbetar med olika sätt att anteckna men att detta inte 

reflekteras i elevgruppens svar kan det innebära att informationen när det kommer till 

olika sätt att anteckna inte är explicit eller inte förekommer alls. Det kan också innebära 

att eleverna fått instruktioner gällande detta som de inte minns. Sammanfattningsvis 

kommer en kvalitativ och en kvantitativ studie att genomföras för att skapa en mer 

fullständig bild av situationen än om en enda metod använts (Eliasson, 2013:31).  

 

3.1.4 Urval 

 

För den kvantitativa undersökningen är urvalet ett klusterurval, och samtidigt ett 

tvåstegsurval. Ett klusterurval är när man delar in befolkningen i olika grupper och 

strategiskt väljer vilka grupper som ska ingå i studien för att få en rimlig spridning 

(Trost 2012:36). Då min studie är i mindre skala gjordes detta urval utifrån elevernas 

programinriktning på skolan där undersökningen ägde rum. Det första steget inom 

klusterurvalet var således att välja den skola där undersökningen skulle ske och steg två 

var att inom denna domän göra ett strategiskt urval. I detta fall kom det att betyda att de 

grupper som besvarade enkäten studerar på samma skola men på olika program. Detta 

ger en spridning i undersökningens befolkning, som är elever i årskurs 3 på skolan. 

 

Vidare gjordes ett slumpmässigt andra urval bland de enkäter som inkom från 

elevgrupperna, därmed ett tvåstegsurval. Detta urval kom att bli slumpmässigt på så sätt 

att var tredje enkät valdes ut innan enkäterna lästs igenom. Ingen förutfattad mening om 

enkätsvaren fanns vid urvalsprocessen och enkätsvaren var ej synliga vid urvalet.  

Problematiskt i denna process var att alla enkäter blandades vid urvalet, vilket gör att 

det inte kan garanteras att lika många enkäter från varje grupp inkluderats i studien. Att 

blanda olika gruppers svar är något man enligt Trost (2012:36) vanligtvis brukar 

undvika för att inte äventyra undersökningens spridning och resultatets tillförlitlighet. 

Syftet var dock inte att analysera skillnader i svar mellan dessa grupper utan målet var 

en generell bild, därför blandades enkäterna. De enkäter som inkluderats i studien kan 

således bestå av ett lika stort antal enkäter från varje elevgrupp, eller ett ojämnt antal 

från dessa. Detta går inte att veta då urvalet var slumpmässigt och enkäterna inte hade 

namngetts utifrån elevgrupp eller liknande.  
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3.1.5 Analysmetod: kvalitativ undersökning 

I analysskedet av kvalitativ data är det nödvändigt att dela in data i kategorier med 

anknytning till teman relevanta för studien (Ryen 2004:107). För att läsaren inte ska 

behöva sätta sig in i all data som samlats in görs ett urval som är representativt för 

intervjuns innehåll och tanken är att detta urval ska ge läsaren en överskådlig bild (Tjora 

2012:137).  

 

Intervjuerna har genomförts med syfte att besvara frågeställningarna för denna studie: 

 

1. Hur tolkar lärare formuleringen gällande olika sätt att anteckna i det centrala 

innehållet för kursen Engelska 6? 

 

2. Om, och i sådana fall hur, menar lärare att de konkret arbetar med olika sätt att 

anteckna i kursen Engelska 6? 

 

Den kategorisering som gjorts av intervjudata har sin grund i dessa två frågeställningar. 

Intressant är att få reda på vilka tolkningar lärare gör och hur de sedan själva berättar att 

de konkret arbetar med detta i klassrummet. I avsnitt 4.1 redovisas intervjudata i sina 

respektive kategorier. 

 

De två kategorierna är tolkning och konkret. Kategorin tolkning bygger på uttalanden 

med anknytning till lärarens tolkning av Skolverkets formulering rörande olika sätt att 

anteckna. Alla uttalanden under intervjun som på något sätt kunnat tolkas som eller 

kopplas till lärarnas egen tolkning har sorterats in i denna kategori. Under den andra 

kategorin, konkret, finns uttalanden som anknyter till hur lärarna menar att de realiserar 

formuleringen gällande olika sätt att anteckna. Åtgärder och konkreta saker som läraren 

gör med och för eleverna när det kommer till anteckningar. Dessa två kategorier 

kommer sammanfattningsvis att ge en bild av vilken tolkning de olika lärarna har och 

hur de konkret applicerar eller inte applicerar sin tolkning på verkligheten. Nedan följer 

en exempelbild på hur de olika kategorierna kommer att presenteras i resultatdelen 

(avsnitt 4.1). 

 

Tabell 2. Exempel på presentation av innehållsanalys. 

 

 

KATEGORI INTERVJU 

 

TOLKNING Uttalanden som kopplas till lärares egen 

tolkning 

 

KONKRET Uttalanden som kopplas till hur lärare 

menar att de konkret arbetar med olika 

sätt att anteckna 
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3.2 Metoddiskussion och Etiska aspekter 

 

Enligt det naturalistiska angreppsättet bär intervjupersonen på svaren och data. En etisk 

aspekt för forskaren att ta i beaktning är därför ansvaret att inte påverka data under 

intervjun och studiens gång (Ryen 2004:47:165). Inom det naturalistiska angreppssättet 

anses det därför viktigt att som forskare hålla sina värderingar och åsikter för sig själv 

för att undvika att påverka intervjupersonerna. Forskaren ska således inte visa på 

ogillande eller gillande inför intervjupersonen eller dennes uttalanden samt undvika att 

diskutera med intervjupersonen (Ryen 2004:165). I och med detta har jag i så stor 

utsträckning som möjligt försökt undvika att ställa spontana följdfrågor till 

intervjupersonerna. Detta då dessa eventuella följdfrågor inte ställs med eftertänksamhet 

samt kunde komma att spegla min egen åsikt om ämnet. Detta resulterade i kortare 

intervjuer rent tidsmässigt och att vissa intressanta spår kan ha försummats, men jag 

anser att de trots detta ger en mer sanningsenlig bild än om jag ställt följdfrågor utan 

eftertanke.  

 

Efter intervjun avslutats och bandspelaren, om en sådan använts, stängts av upplever 

många intervjuare att intervjupersonen fortsätter tala om ämnet och att det förekommer 

att temat då vinklas på ett annat sätt (Ryen 2004:60). Ryen (2004:60) menar att ovan 

nämna fenomen skulle kunna tolkas som om intervjupersonen blir bekväm och vågar 

uttrycka sin sanna åsikt kring ämnet först efter att bandspelaren stängts av. Om detta är 

en sanning finns det anledning att tro att det data den ljudinspelade intervjun resulterat i 

inte är helt tillförlitligt, då det indikerar att användandet av bandspelaren påverkat 

intervjupersonen och på så sätt också det insamlade data (Ryen 2004:60). Däremot, om 

intervjun inte spelas in finns också en risk att insamlad data inte blir tillförlitlig då delar 

av intervjun kanske måste efterkonstrueras (Ryen 2004:56). Då intervjuerna i denna 

studie inte spelats in är det sistnämnda problematik som blir aktuell. Vissa delar och 

formuleringar kan ha kommit att efterkonstrueras och de intervjuer som kommer att 

presenteras är inte intervjupersonernas ord, närmare bestämt är de är inte citat. Detta är 

givetvis problematiskt då de efterkonstruktioner som gjorts skulle kunna spegla mina 

egna åsikter och attityder till ämnet i någon mån. Dock har stor vikt lagts vid att snabbt 

renskriva intervjuerna efter att de genomförts samt att återge dem så exakt som möjligt.  

 

Intervjuerna för denna studie med engelsklärarna bygger på lärarnas tolkning av en 

formulering i det centrala innehållet och deras professionella utövning. Jag menar att det 

finns en risk för att intervjupersonerna kan uppleva en intervjusituation med en 

bandspelare som ansträngd och eventuellt ”hotfull”, och att det fanns en större chans till 

sanningsenliga svar om intervjuerna inte spelades in. För att få en så hög tillförlitlighet 

som möjligt gällande exakt vad som sagts skulle dock teknifierade intervjuer vara att 

föredra, men inspelningen skulle kanske påverka lärarnas uttalanden och på så sätt dra 

ner tillförlitligheten för den kvalitativa undersökningen.  
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Några viktiga etiska principer som enligt Vetenskapsrådet (2005) uppfyller kravet på 

kvalitet har vidare tagits i beaktning. Motivet och syftet med studien har tydligt 

förklarats för både medverkande elever och lärare och frågorna i de olika 

undersökningarna (intervjuer och enkäter) har formulerats på ett klart och tydligt sätt 

(Vetenskapsrådet, 2005, s. 40). 

3.3 Material 

 

I detta avsnitt presenteras vilka material som behövts för att genomföra studien samt 

besvara studiens syfte och de olika frågeställningarna (se 1.1.2). 

 

Inför intervjuerna, som genomförs för att besvara frågeställning 1 och 2, har en 

intervjuguide utformats med grund i systematiska råd för utformning av intervjuguide 

av Grant David McCracken (Ryen, 2004, s. 47).  

 

För att besvara frågeställning 3, har enkäter utformats och delats ut till elever på en 

skola i Västerbotten (se 3.1.2).  

 

3.3.1 Intervjupersoner 

 

Kvalitativa intervjuer har genomförts med tre engelsklärare på en kommunal 

gymnasieskola i Västerbotten.  

 

Alla de intervjuade lärarna hade alla mer än 10 års erfarenhet av yrket och undervisar, 

förutom i engelska, även i ämnet svenska. Deltagarna var lärare jag haft kontakt med 

under min verksamhetsförlagda utbildning under hösten 2015. Intervjuerna ägde rum 

under arbetstid på skolan där intervjupersonerna arbetar vilket ledde till att intervjuerna 

rent tidsmässigt fick begränsas med hänsyn till lärarnas schemaläggning. Innan 

intervjuerna gav lärarnas programrektor via mail sitt godkännande till att de 

genomfördes under lärarnas arbetstid. 

 

I resultatredovisningen och vidare genomgående i studien benämns de olika 

intervjupersonerna som Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 3. 

 

3.3.2  Enkätdeltagare 

 

Enkätundersökningen innefattar tre klasser i årskurs 3 inom Teknikprogrammet, 

Naturvetenskapliga programmet samt Barn- och Fritidsprogrammet på en 

gymnasieskola i Västerbotten. Dessa elever har föregående gymnasieår genomgått 

kursen Engelska 6. Teknikprogrammet och Naturvetenskapliga programmet är båda 

studieförberedande program där elever med stor sannolikhet senare kommer studera 

vidare på högre nivå medan Barn- och fritidsprogrammet är yrkesförberedande vilket 

gör denna aspekt mer osäker gällande denna grupp.  
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Jag har under min verksamhetsförlagda utbildning under hösten 2015 och vid tillfällen 

för vikariat varit i kontakt med alla dessa elevgrupper, vilket verkade göra dessa grupper 

med tillhörande lärare mer benägna att hjälpa mig med att genomföra min enkät än 

andra tillfrågade grupper. Skolans biträdande rektor informerades om studien och 

godkände via mail i förväg genomförandet av enkätundersökningen på skolan.  

 

Enkätdeltagarna tar vid terminsslut tar studenten och kvalificerar sig därmed för studier 

på högre nivå. Att studera på ett universitet är för dessa elever således ingen abstrakt 

tanke för dessa elever utan kanske något som i hög grad är aktuellt.  

 

I resultatredovisningen namnges varje utvald besvarad enkät med en bokstav för att 

skapa en möjlighet att urskilja eventuella intressanta mönster, men i övrigt benämns 

enkätdeltagarna som ”eleverna”.  

 

3.3.3 Enkät 

 

Ejlertsson (2014:51) menar att det finns ett antal regler att följa när en enkät ska 

konstrueras.  En viktig regel att ta i beaktning är att anpassa språket till målgruppen. 

Om en enkät ska utformas som riktar sig till skolungdomar kan det vara fördelaktigt att 

ta hjälp av en person som jobbar i nära anslutning till sådana (Ejlertsson 2014:52). Då 

jag själv snart är färdigutbildad lärare, har varit på verksamhetslagd utbildning vid ett 

flertal tillfällen samt är relativt ung själv, anser jag att jag är medveten nog för att inte 

använda ett språk som anses främmande av gymnasieelever. Ett vanligt och 

okomplicerat språk är att föredra (Trost 2012:81). 

 

Frågorna i en enkät ska inte vara ledande och de ska vara formulerade så neutralt som 

möjligt. Detta betyder att frågorna inte ska vara vinklade, ha en förutfattad mening eller 

innehålla värdeord om inte ett motsatsord också används. Detta då det finns risk för att 

undersökningspersonerna annars kan påverkas (Ejlertsson 2014:56, Trost 2012:87). 

Enkäten för denna studie bygger på ett antal påståenden vilket gör att detta fenomen vid 

ett tillfälle förekommer (se Bilaga 2). Detta då frågan ej kunde formuleras på något 

annat sätt och samtidigt behålla sin betydelse. Något annat som enligt Ejlertsson (2014) 

och Trost (2012)  ska undvikas är negationer, så som ordet ”inte”. En fråga formulerad 

med en negation kan nämligen spegla undersökarens ståndpunkt eller åsikter kring 

frågan, något som i sin tur kan påverka undersökningspersonerna (Ejlertsson, 2014:59, 

Trost, 2012:82). Då enkäten för denna studie bygger på påståenden kunde negationer 

effektivt undvikas.  

 

Vidare menar Ejlertsson (2014:27) att det är viktigt med en väl bearbetad enkät och ett 

tillhörande följebrev. För enkäten i denna studie fanns ett följebrev med även fast 

tillfälle fanns att möta alla svarande elevgrupper. I följebrevet informerades eleverna om 

enkäten och studiens syfte samt om deras valfrihet när det kommer till deltagande (Se 

Bilaga 2). Deltagandet i en enkätundersökning är frivilligt något som ska framgå i 

följebrevet (Ejlertsson 2014:30). Deltagarna informerades innan enkätundersökningen 

muntligt om anonymitet och hur deras svar inte kommer att kunna kopplas tillbaka till 

dem eller till den specifika klassen. 
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En faktor särskilt relevant för denna enkät är minnesfaktorn (Ejlertsson 2014:61) 

Enkäten kommer beröra kursen Engelska 6, något som för elever i årskurs 3 ligger bakåt 

i tiden, vilket innebär att de kommer att försöka minnas. Detta kan påverka 

sanningshalten i elevernas svar och bör tas i beaktning. Att ge denna enkät till elever i 

årskurs 2 som just nu läser Engelska 6 skulle dock inte vara optimalt för studien då 

dessa elever inte avslutat kursen och därför inte kan uttala sig om kursen som helhet. 

Att använda elever i årskurs 3 i denna studie är därför att föredra, även om risken finns 

att de minns kursen Engelska 6 vagt eller felaktigt.  

3.4 Reliabilitet och validitet 

 

Att fastställa en kvalitativ undersöknings kvalitet är enligt McCracken (1988:49) något 

det ännu bara finns allmänna, ospecifika råd för. 

 

Intervjuerna med engelsklärarna har inte spelats in, vilket bör tas i beaktning. En 

intervju som inte spelats in skapar en opålitlig situation (McCracken 1988:36). Tjora 

(2012:107) menar att bra anteckningar blir nödvändiga om intervjun inte spelas in. En 

sådan intervju genererar data som till viss del kan vara opålitlig då den inte spelats in 

och kan återges exakt. Den anses dock tillräckligt pålitlig för att kunna användas, men 

man ska vara försiktig med att citera (Tjora 2012:107) då det antecknade kanske inte 

stämmer exakt överens med det som sagts. Intervjuerna i denna studie har inte spelats in 

men anteckningar har förts under tiden och de har renskrivits kort efter att de 

genomförts för att höja tillförlitligheten. Intervjuerna så som de redovisas i 

resultatavsnittet är inte direkta citat utan om- och avskrivningar utifrån anteckningar 

som gjorts under intervjuerna. 

 

Tjora (2012:159) talar om reliabilitet, eller tillförlitlighet, som ett av kraven för kvalitet 

för en studie. Ejvegård (2014:78) beskriver reliabilitet som ett fast mått. Även om en 

mätning görs flera gånger blir resultatet ungefär detsamma eftersom att mätverktyget är 

tillförlitligt. 

 

För att kontrollera tillförlitligheten för en kvalitativ studie kan man fråga sig om 

resultatet av undersökningen blivit detsamma om den utförts av någon annan. Enligt 

Tjora (2012:162) finns ett värde i att redogöra för undersökningens kontext för att 

styrka dess reliabilitet. Hur olika faktorer, så som forskaren själv eller de informanter 

som valts ut, kan ha påverkat resultatet är något som är viktigt att reflektera kring (Tjora 

2012:162). 

 

Alla intervjuer har utförts på en och samma skola i Västerbottens län. Då 

intervjufrågorna gäller hur kursen Engelska 6 präglas av hur läraren tolkar och väljer att 

arbeta, betyder det att jag med största sannolikhet skulle få varierande svar av andra 

lärare på andra skolor.  

 

Undersökningspersonerna i sig har alla varit lärare med mer än 10 års erfarenhet av 

arbetet och samtliga även undervisande i svenska. Att alla undersökningspersoner 

undervisat i samma ämne utöver engelska skulle kunna påverka resultatet då de skulle 

kunna ha mer erfarenhet av att jobba med strategier i ett språkämne än en lärare som 
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undervisade i engelska i kombination med något annat ämne. Detta skulle också kunna 

betyda att intervjupersonernas svar inte har samma spridning som de hade haft om de 

intervjuade lärarna undervisat i olika ämnen utöver engelska. 

 

Några av de personer jag varit i kontakt med under tiden jag letade informanter till 

studien valde att avböja att delta i studien. Något man enligt Tjora (2012) som forskare 

bör reflektera över är varför vissa informanter väljer att inte ställa upp. Det kan vara för 

att de själva har en uppfattning om att deras åsikter skiljer sig från vad som förväntas 

framkomma i studien (Tjora 2012:115) Som tidigare nämnt hade jag under min 

verksamhetsförlagda utbildning varit i kontakt med de lärare som i slutänden valde att 

ställa upp på intervjun, vilket kan ha påverkat deras beslut att ställa upp.  

 

Validitet likställs med giltighet (Tjora 2012:162). Med det menas till exempel att man i 

sin studie mäter det man avser att mäta och inte något annat (Ejvegård 2009:80). 

Giltighet kan i forskningssammanhang betyda att man i sin studie använder sig av ett 

vetenskapligt tillvägagångssätt och att man genomgående är tydlig med hur man gått till 

väga (Tjora 2012:162). Jag har haft som mål att studien ska genomsyras av transparens 

för att läsaren ska kunna skapa sig en tydlig bild över hur studien gått till, något man 

bör göra för att läsaren ska kunna avgöra studiens giltighet (Tjora 2012:162). 
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4. Resultatredovisning och analys 

 

I detta avsnitt presenteras resultaten för studien. En uppdelning har gjorts för att skilja 

den kvalitativa och den kvantitativa undersökningen åt. Inledningsvis redovisas de 

kvalitativa intervjuerna. En innehållsanalys har gjorts och uttalanden har sorterats in i 

kategorier. Intervjuerna presenteras för sig, d.v.s., intervjun med Lärare 1 först, sedan 

intervjun med Lärare 2 och slutligen intervjun med Lärare 3. Efter innehållsanalysen 

följer ett avsnitt som sammanfattar intervjuerna.  

 

Vidare redovisas resultatet för den kvantitativa undersökningen, detta görs med hjälp av 

två tabeller.  

 

4.1.1 Kategorisering av data 

 

I detta avsnitt kommer tabeller över de kvalitativa intervjuerna att presenteras. Dessa 

tabeller delar in meningsbärande enheter från intervjudata i två kategorier relevanta för 

studiens första och andra frågeställning. Då frågeställningarna rör lärares tolkning samt 

hur lärare menar att de konkret arbetar med olika sätt att anteckna har jag namngett 

kategorierna tolkning och konkret för att motsvara dessa två aspekter. I kategorierna 

sorteras uttalanden kopplade till dessa. I kategorin tolkning sorteras således uttalanden 

med anknytning till lärarens egen tolkning gällande olika sätt att anteckna. Detta kan till 

exempel vara uttalanden som berättar hur läraren tänker sig att formuleringen ska 

tolkas, uttalanden som läraren gör som tyder på att denne har en viss attityd till ämnet 

eller saker som läraren menar att man som lärare kan göra för att inkludera anteckningar 

i kursen. I kategorin konkret sorteras uttalanden kopplade till hur läraren menar att 

denne själv konkret arbetar och har arbetat med detta i kursen. Detta kan röra den 

rådande situationen för läraren i klassrummet, konkreta exempel eller andra fenomen 

som påvisas kopplade till lärarens undervisning. 

 

Intervjuerna presenteras var och en för sig i egna avsnitt för att skapa överskådlighet. 

Efter tabellavsnitten följer en sammanfattning av intervjuerna. För intervjufrågor, se 

Bilaga 1. 
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4.2  Resultatredovisning och innehållsanalys: kvalitativa intervjuer 

 

I detta avsnitt kommer intervjuerna gjorda för denna studie att presenteras i tabellform. 

 

4.2.1 Intervju 1 

Tabell 3. Redovisning av intervjudata i kategorier – Intervju 1 

 

KATEGORI INTERVJU 
 

TOLKNING Lärare 1: Jag tänker mig att det kan vara i form av en 

hörövning där eleverna ska kunna anteckna för att 

komma ihåg och även skriva stödord. 

 

Lärare 1: [..]ska försöka blir bättre på att fortsätta med 

strategier och så i Engelska 6. 

 

KONKRET  Lärare 1: Ibland har jag gjort detta i form av 

förberedda papper som vi tillsammans kan fylla i under 

lektionen eller genomgången. 

 

Lärare 1: Jag brukar inte säga åt dem att anteckna om 

det inte är inför något speciellt, till exempel ett prov. 

 

Lärare 1: Senast i kursen fick en klass läsa en text om 

ett känt experiment, då skulle de anteckna under tiden 

och sedan sammanfatta texten efteråt. 

 

Lärare 1: Jag jobbar inte så mycket med just momentet 

anteckningar faktiskt, förutom att jag låter dem skriva 

summaries. 

 

Lärare 1: Ofta lägger jag ut genomgången på den 

digitala läroplattformen och om inte så tar eleverna 

ofta kort på tavlan istället för att anteckna. 

 

Lärare 1: Nej i kurser i engelska har jag inte utgått från 

någon speciell metod eller så. Jag brukar ge dem tid att 

gå igenom sina anteckningar ibland, när de ska skriva 

något, till exempel en sammanfattning och ibland har 

de fått ha med sig sina anteckningar när de har prov. 

 

 



32 

 

4.2.3 Intervju 2 

Tabell 4. Redovisning av intervjudata i kategorier – Intervju 2 

 

KATEGORI INTERVJU 

 

TOLKNING Lärare 2: Jag tolkar det som att de ska träna sig i 

att anteckna. 

 

Lärare 2: De ska kunna anpassa sina 

anteckningar till genre, kunna söka efter olika 

saker, detaljer och helhet till exempel. 

 

Lärare 2: De ska träna för att underlätta för sig 

inför kommande studier och utbildning, det blir 

ju som ett långsiktigt mål för dem. 

 

Lärare 2: Anteckningar är ett stöd för 

inlärningen så de behöver strategier för detta. 

 

Lärare 2: När vi jobbar med hörförståelse är 

tanken att de ska anteckna 

 

KONKRET Lärare 2: Under genomgångar har de tillfälle att 

anteckna.  

 

Lärare 2: Jag brukar skriva upp viktiga ord och 

begrepp på tavlan och de står ju där av en 

anledning. 

 

Lärare 2: Ibland när vi lyssnar brukar jag säga 

vissa saker de ska lyssna efter, om de ska lyssna 

efter detaljer eller om de ska lyssna på ett 

övergripande plan. 

 

Lärare 2: Jag brukar använda mig av strategier 

på det sättet att de får riktlinjer kring vad de ska 

lyssna efter. 

 

Lärare 2: Vi brukar också använda oss av mind 

maps. 

 

Lärare 2: Det händer att de ibland får föra 

anteckningar och sedan återberätta innehåll för 

varandra med sina anteckningar som stöd.  

Lärare 2 […] och då kan det vara att vi lyssnar 
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till intervjuer eller nyheter till exempel. 

Lärare 2: Jag tänker att de vid denna ålder borde 

vara bekanta med sina strategier, men jag brukar 

hjälpa till extra om det är någon som verkar 

behöva individuellt stöd.  

 

Lärare 2: Men jag brukar inte ge 

anteckningsinstruktioner om de inte verkar 

behöva det. 

 

Lärare 2: Jag uppmanar dem att göra det 

(anteckna) samt renskriva senare, säger att det är 

ett stöd för minnet, men om de gör det eller inte 

blir upp till dem. 

 

 

 

 

4.2.4 Intervju 3 

Tabell 5. Redovisning av intervjudata i kategorier – Intervju 3 

 

KATEGORI INTERVJU 

 

TOLKNING Lärare 3: Tolkar det som om syftet är att det ska 

förbereda dem för vidare studier. 

 

Lärare 3: Vetskap om olika sätt att anteckna är 

ju givande för eleverna därför ska de få lära sig 

det. 

 

Lärare 3: Jag tror att det här med anteckningar är 

en inlärningsprocess som faktiskt har glömts 

bort lite. 

 

KONKRET Lärare 3: Jag brukar genomgående betona att 

anteckningar behövs och att de förr eller senare 

kommer behöva sina anteckningar i kursen.  

 

Lärare 3: På utvecklingssamtal brukar många 

elever säga att de tycker att det går för fort, 

alltså talet. Då har jag gjort så att de får en färdig 

mall där vi fyller i och antecknar eftersom i 

samma takt. 

 

Lärare 3: För det mesta är det ju jag som lärare 
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som är källan (som eleverna lyssnar och 

antecknar till). 

 

Lärare 3: Men det går ju täcka in allt möjligt här 

även tyngre moment som litteraturhistoria. På 

YouTube finns det ett klipp där man blir guidad 

runt i Brontësystrarnas barndomshem till 

exempel. Jag brukar även använda mig av TED 

Talks och låta eleverna anteckna under tiden. 

 

Lärare 3: För det mesta blir det mind-maps. Jag 

är en enda stor mind map hela jag! Mind maps 

är bra då framförallt svaga elever behöver skapa 

sig en helhetsbild. 

 

Lärare 3: Jag brukar ibland dela ut ett färdigt 

mind map-skelett till eleverna. Om jag till 

exempel ska gå igenom något så har jag till 

exempel tre grenar för det och två grenar för det 

så det är färdigt för eleverna. Annars kan det bli 

som att de har fyllt hela papperet och jag har 

flera grejer kvar att gå igenom. 

 

Lärare 3: […] och ibland för eleverna tid att gå 

igenom sina anteckningar, något jag provat 

någon gång är att låta dem jämföra anteckningar 

med varandra. 

 

 

4.3  Sammanfattade resultat: kvalitativ undersökning 

I detta avsnitt sammanfattas uttalandena kopplade till de olika kategorierna i 

resultatredovisningen.  

 

4.3.1 Sammanställning av lärares tolkning av formuleringen i det centrala 

innehållet 

 

Lärare 1 tolkar formuleringen som om den kan aktualiseras i form av en hörövning där 

eleverna samtidigt ska anteckna det de hör och skriva stödord. Samma lärare menar 

även att hen ska försöka bli bättre på att följa upp denna typ av strategier. 

 

Även Lärare 2 nämner hörförståelse och menar att tanken är att eleverna ska anteckna 

när de lyssnar. Lärare 2 nämner även strategier och menar att eleverna behöver dessa då 

de är ett stöd för inlärningen. Hen menar även att eleverna ska träna inför kommande 

studier och högre utbildning. Att arbeta med anteckningar menar Lärare 2 är ett 
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långsiktigt mål. Vidare anser Lärare 2 att ett arbete med anteckningar i kursen kan 

innebära att eleverna lär sig lyssna efter olika saker, till exempel helhet eller detaljer.  

 

Lärare 3, liksom Lärare 2, berättar att hen tolkar anteckningsaspekten i kursen som 

förberedelse för högre utbildning. Vidare menar Lärare 3 att olika anteckningstekniker 

är av värde för eleverna och därför ska de få lära sig det, vilket tolkas som om Lärare 3 

har en uppfattning om att olika sätt att anteckna ska bli synliga för eleverna under 

gymnasiet och kursen. Lärare 3 menar även att anteckningar är en inlärningsprocess 

som glömts bort lite.  

 

4.3.2 Sammanställning av hur lärare menar att de konkret arbetar med olika sätt att 

anteckna 

 

Alla de intervjuade lärarna berättar att de arbetar med förberedda papper, alltså ett 

färdigt skelett för anteckningar som eleverna kan fylla i tillsammans med läraren under 

till exempel en genomgång. En motivering till detta var att det framkommit i 

utvecklingssamtal att eleverna tycker att det talade språket i klassrummet ibland går för 

fort, och det förberedda anteckningsskelettet skulle således hjälpa alla att hänga med. 

Lärare 3 beskriver till exempel i intervjun hur hen steg för steg visar hur eleverna ska 

anteckna med hjälp av en mind map. Vidare berättar Lärare 2 att hen brukar ge eleverna 

riktlinjer kring vad eleverna ska lyssna efter vid en hörförståelseövning, det kan till 

exempel vara lyssning på detaljnivå eller på ett övergripande plan. 

 

Vidare menar Lärare 1 att hen inte brukar arbeta särskilt med anteckningar i kursen, och 

uppmanar inte sina elever till att anteckna om informationen inte är av särskild väsentlig 

art, som inför ett prov. Ibland lägger Lärare 1 ut genomgången på den digitala 

läroplattformen (vilket innebär att eleverna får tillgång informationen online), eller så 

tar Lärare 1 elever kort på tavlan istället för att anteckna. Lärare 1 berättar vidare att hen 

inte brukar utgå från något särskilt sätt att anteckna, men brukar låta eleverna gå igenom 

sina anteckningar efteråt ibland, samt ibland tillåta medtagna anteckningar vid 

provtillfällen.  

 

Lärare 2 säger att hen brukar uppmana sina elever till att anteckna. Lärare 2 brukar även 

skriva upp viktiga ord och begrepp på tavlan, till synes för att underlätta elevernas 

anteckningar. Ibland brukar Lärare 2 låta eleverna återberätta innehåll för varandra 

utifrån sina egna anteckningar, samt ge eleverna riktlinjer kring vad de ska lyssna efter. 

Lärare 2 menar vidare att hen i stor utsträckning använder sig av anteckningsmetoden 

mind map, och låter eleverna lyssna till intervjuer och nyheter och samtidigt anteckna. 

Lärare 2 menar vidare att hen inte normalt sett brukar ge anteckningsinstruktioner om 

elever inte uttryckligen verkar behöva det, och menar att eleverna borde vara bekanta 

med sina strategier i Engelska 6. 

 

Lärare 3 menar att hen genomgående brukar betona att anteckningar behövs och att de 

kommer att bli relevanta under kursens gång.  Lärare 3 brukar använda sig av källor så 

som TED Talks och YouTube och låta eleverna anteckna under tiden de lyssnar. Lärare 

3 berättar att hen i kombination med hörförståelse och anteckningar brukar försöka 

täcka in olika av kursens tyngre delar, som till exempel litteraturhistoria. Mest brukar 
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Lärare 3 använda sig av mind maps som anteckningsmetod, detta framförallt då hen 

anser att denna metod ger svaga elever en möjlighet att skapa sig en helhetsbild. Vidare 

brukar hen ibland ge eleverna tid att gå igenom sina anteckningar. 

4.4   Resultatredovisning: kvantitativ undersökning 

 

I detta avsnitt redovisas resultatet för den kvantitativa undersökningen. Detta görs i 

form av två tabeller med varierande karaktär. Enkäten för studien finns att läsa i sin 

helhet i Bilaga 2. 

 

Tabell 1 ger en bild av hur varie enskild elev svarat. Kolumnerna längst till vänster visar 

de olika frågorna i enkäten och ovanför tabellen återges de olika svarsalternativen. 

Varje utvald enkät (20/60) har tilldelats en bokstav och en individuell färgsättning.  

 

 

Tabell 6. Redovisning av enkätsvar. 

 

Fråga Instämmer  

helt 

Instämmer 

i hög grad 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

Efter gymnasiet 

kommer jag studera 

vidare vid något 

universitet.  

 

BCEGHJK

LMNPQS 

ADFIORT    

Att anteckna det 

väsentliga samtidigt 

som man lyssnar är 

lätt. 

 

Q GHJMST ABCDFILN

OR 

EKP  

Jag antecknar under 

tiden jag lyssnar för 

att jag måste. 

 

 EFHIJLR CDKPQSU ABGNOT M 

Under kursen 

Engelska 6 har jag 

lyssnat till olika 

källor och samtidigt 

antecknat. 

 

Q ACIJ BEFHKMN

ORST 

DGLP  

Under kursen 

Engelska 6 har jag 

fått prova på olika 

sätt att föra 

anteckningar. 

 

 NOT FGHJK ABCDEIL

MQRS 

P 

Jag är medveten om GPR ABJMOT FKLS DEHINQ C 
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att det finns olika 

sätt att föra 

anteckna på 

Jag är medveten om 

att det finns olika 

sätt att anteckna på 

som hjälpt andra 

elever uppnå ett  

bättre provresultat. 

 

GJ BKNOT ADEILMR CFHQ PS 

Min lärare i 

Engelska 6 gjorde 

mig uppmärksam på 

olika sätt att 

anteckna 

 

 ORT P ABDEFGH

IJKLMNQ 

CS 

Att läraren lär ut 

olika sätt att 

anteckna är något 

som är bra 

 

CEGLOPQ

ST 

ADFIKNR M BHJ  

Instruktioner i 

gymnasiet om olika 

sätt att anteckna är 

något som kommer 

hjälpa mig inför 

framtida studier 

 

ACEGHIP

QT 

BFKLRS DJNO M  

 

I Tabell 2 som följer har svaren på varje enskild fråga (kolumn ett från vänster) 

matchats mot svaralternativen (kolumn 2 från vänster) för att få fram en översiktlig bild 

av enkätsvaren. Den visar på hur många av ( tredje kolumnen från vänster) och hur stor 

del (kolumnen längst till höger) av eleverna som valde varje svarsalternativ.  
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Tabell 7.  Redovisning av enkätsvar (antal och procent). 

 

Fråga Alternativ Antal % 
Efter gymnasiet  

kommer jag  

studera vidare vid  

något universitet.  

 

Instämmer helt 13 

7 

65 % 

35 % Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

 

Att anteckna det 

viktiga/väsentliga 

samtidigt som man 

lyssnar är lätt 

 

Instämmer helt 1 

6 

10 

3 

5   % 

30 % 

50 % 

15 % 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

Jag antecknar 

under tiden jag 

lyssnar för att jag 

måste. 

 

Instämmer helt  

7 

7 

6 

 

35 % 

35 % 

30 % 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

Under kursen 

Engelska 6 har jag 

lyssnat till olika  

källor och 

samtidigt 

antecknat 

 

Instämmer helt 1 

4 

11 

4 

5   % 

20 % 

55 % 

20 % 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

Under kursen 

Engelska 6 har jag 

fått prova på olika 

sätt att föra 

anteckningar. 

 

Instämmer helt  

3 

5 

11 

1 

 

15 % 

25 % 

55 % 

5   % 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

Jag är medveten 

om att det finns 

olika sätt att föra 

anteckna på 

Instämmer helt 3 

6 

4 

6 

15 % 

30 % 

20 % 

30 % 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

Jag är medveten 

om att det finns 

olika sätt att 

anteckna på som 

hjälpt andra elever 

uppnå ett  

bättre 

provresultat. 

 

Instämmer helt 2 

5 

7 

4 

2 

10 % 

25 % 

35 % 

20 % 

10 % 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

Min lärare i Instämmer helt   
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Engelska 6 gjorde 

mig uppmärksam 

på olika sätt att 

anteckna 

 

Instämmer i hög grad 3 

1 

14 

2 

15 % 

5 % 

70 % 

10 % 

Instämmer delvis 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

Att läraren lär ut 

olika sätt att 

anteckna är något 

som är bra 

 

Instämmer helt 9 

7 

1 

3 

45 % 

35 % 

5 % 

15 % 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

Instruktioner i 

gymnasiet om 

olika sätt att 

anteckna är något 

som kommer 

hjälpa mig inför 

framtida studier 

 

Instämmer helt  9 

6 

4 

1 

45 % 

30 % 

20 % 

5 % 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

 

4.5 Sammanfattade resultat: kvantitativ undersökning 

 

Alla tillfrågade elever svarade att de instämde helt eller i hög grad på frågan om de 

skulle studera vidare på något universitet efter gymnasiet. Svaren på påståendet gällande 

om att anteckna rätt saker är lätt, visade på stor spridning men 50% svarade instämmer 

delvis. Även svaren gällande om eleverna antecknar för att de måste visade på spridning 

och ungefär 30% svarade instämmer i hög grad, instämmer delvis, och instämmer inte 

alls. 

 

Gällande huruvida eleverna under kursen Engelska 6 fått lyssna till olika källor och 

samtidigt anteckna instämde 55 % delvis, 25 % svarade instämmer helt eller i hög grad 

och 20 % instämde inte alls. 55 % av eleverna svarade instämmer inte alls på frågan om 

de i Engelska 6 fått prova på olika sätt att anteckna. 15 % svarade instämmer i hög grad, 

och 25 % instämmer delvis och 5 % svarade vet ej.  

 

Frågorna gällande medvetenhet kring olika sätt att anteckna som hjälpt andra elever 

visade svaren på stor spridning, de flesta instämde delvis eller i hög grad. På frågan 

huruvida elevernas lärare i Engelska 6 gjort dem uppmärksamma på olika sätt att 

anteckna svarade 70 % instämmer inte alls. 15 % och 5 % svarade instämmer helt 

respektive instämmer delvis och 10 % svarade vet ej.  

 

På frågan huruvida elevernas lärare i Engelska 6 gjort dem uppmärksamma på olika sätt 

att anteckna svarade 70 % instämmer inte alls. 15 % och 5 % svarade instämmer helt 

respektive instämmer delvis och 10 % svarade vet ej. Vidare instämde 55 % av eleverna 
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inte alls på frågan om de i Engelska 6 fått prova på olika sätt att anteckna. 15 % svarade 

instämmer i hög grad, och 25 % instämmer delvis och 5 % svarade vet ej.  

 

Avslutningsvis svarade eleverna på frågorna gällande anteckningsinstruktion och dess 

nytta. På frågan gällande huruvida anteckningsinstruktioner är något bra instämde 45 % 

helt, 35 % instämde delvis och 15 respektive 5 % svarade instämmer inte alls samt vet 

ej. 45 % av eleverna instämde helt med påståendet att anteckningsinstruktioner i 

gymnasiet är något som kommer hjälpa dem i kommande studier, 30 % instämde i hög 

grad, 20 % instämde delvis och 5 % instämde inte alls.  
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5 Diskussion 

 

I detta kapitel kommer resultatet av studien att diskuteras i relation till tidigare 

forskning och teori. Frågeställningarna kommer att diskuteras för sig i inbördes ordning. 

5.1 Frågeställning 1 

 

I detta avsnitt diskuteras frågeställning 1: Hur menar lärare att de tolkar formuleringen 

gällande olika sätt att anteckna i det centrala innehållet för Engelska 6? Uttalanden som 

i innehållsanalysen sorterats in i kategorin tolkning kommer här att diskuteras. 

 

När Lärare 1 tillfrågas om hur hen tolkar formuleringen i kursplanen gällande olika sätt 

att anteckna svarar hen att det är en formulering som skulle kunna realiseras genom att 

eleverna får lyssna på en hörövning och samtidigt anteckna. Att ”anteckna” nämns på 

ett väldigt allmänt sätt och kan innebära en osäkerhet hos Lärare 1 när det kommer till 

hur dessa anteckningar ska göras, något som skulle kunna resultera i att läraren överlåter 

ansvaret för anteckningar åt eleverna. Om en osäkerhet kring tillvägagångssätt är 

anledningen till att Lärare 1 valt att uppmana sina elever att anteckna, utan att titta 

närmare på hur detta görs eller bör göras, kan det finnas anledning att anta att vad 

anteckningar är och hur det kan arbetas med i klassrummet inte är en självklarhet, och 

bör tydliggöras. Att det i Skolverkets kommentarmaterial för Engelska 5-7 (Skolverket 

2011b) inte finns några riktlinjer rörande anteckningsaspekten i Engelska 6 blir redan 

här problematiskt.  Att inkludera detta i kommentarmaterialet eller göra ett tillägg i anda 

med Börjesson (2012) Strategier i engelska och moderna språk där konkreta förslag 

som går att applicera på klassrummet (liknande Vandergrifts sju steg för hörförståelse) 

finns lättillgängligt för lärare. Hur kognitiva strategier arbetas med är dock givetvis en 

avvägning utifrån varje grupps förutsättningar, vilket även innebär att bara för att 

konkreta exempel finns att tillgå är dessa inte passande för alla grupper.  

 

Lärare 1 uttrycker även tankar kring att bli bättre på att arbeta med strategier i Engelska 

6. Detta uttalande kan indikera att Lärare 1 anser att eleverna ska få möjlighet att 

utveckla strategier för lärande, och att Lärare 1 är medveten om att anteckningar är 

sådana strategier. Lärare 1 verkar under intervjuns gång komma till insikt med att 

anteckningar får för lite utrymme i kursupplägget och verkar utifrån sitt uttalande ha 

som avsikt att korrigera detta. Att anteckningar inte fått så stort utrymme i kursen kan 

tyda på en osäkerhet gällande hur man arbetar med denna typ av strategier i Engelska 6. 

Det skulle också kunna bero på att anteckningar och strategier getts mindre utrymme i 

förmån för annat, vilket skulle kunna grunda sig i en okunskap kring anteckningars 

relevans, bristande intresse eller tidsbrist.  

 

Lärare 2 och 3 uttrycker hur anteckningar är viktiga för att stödja elevernas lärande och 

något eleverna lär, inte bara för de utmaningar som står att finna i gymnasieskolan, utan 

även för eftergymnasial utbildning och i ett framtida arbetsliv. Detta synssätt på hur 

aktiviteter i skolan ska vara användbara för eleven i framtiden är i linje med 

formuleringar i Läroplanen för gymnasieskolan, nämligen att skolan ska ansvara för att 

eleven kan använda sig av sina kunskaper i framtida arbetsliv eller för vidare studier, 
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(Skolverket 2011a:9) samt att för eleverna främja en livslång lust att lära (Skolverket 

2011a:5). 

 

En betydande skillnad som går att observera mellan lärarnas tolkningar är det syfte de 

anser ligga bakom anteckningar i kursen. Lärare 2 och 3 talar båda om hur eleverna ska 

öva sig inför framtida studier, medan Lärare 1 verkar se anteckningar som en tillfällig 

aktivitet snarare än ett långsiktigt mål. Trots gemensamma nämnare verkar även Lärare 

2 och 3 ha olika uppfattningar om hur anteckningar kan arbetas med i kursen. Lärare 2 

talar om selektivt lyssnande och att eleverna ska kunna följa instruktioner och lyssna 

efter antingen helhet eller detaljer, något som kan kopplas till kriteriet för Engelska 6, 

att eleven ska kunna dra slutsatser gällande innehåll och detaljer (Skolverket 2011b). 

Lärare 3 däremot talar om olika anteckningstekniker och menar att detta är givande för 

eleverna att kunna. Dessa skillnader i tolkning som går att observera bland lärarna tyder 

på att elever kan komma att få väldigt varierande möjligheter att utveckla strategier 

kring anteckningar. 

 

Lärare 3 talar sedan om anteckningar som en inlärningsprocess hen anser har glömts 

bort lite. Vad Lärare 3 menar har kommit i vägen för anteckningsprocesser går inte att 

veta, men digitalisering och datoranvändning i klassrummet skulle kunna vara en möjlig 

orsak till detta uttalande. I studien gjord av Mueller & Oppenheimer (2014) om 

anteckningar på dator framkom att elever som antecknade på dator presterade sämre än 

de som antecknade för hand. Då anteckningar på dator kan verka mer smidigt och 

effektivt än att anteckna för hand (Mueller & Oppenheimer 2014:8) finns anledning att 

göra elever medvetna om vad studier av denna typ hittills har visat, och uttryckligen 

uppmana till, eller åtminstone visa på fördelarna med att anteckna för hand. Kanske går 

ett experiment att utföra i klassrummet med eleverna där de själva kan se vilket sätt att 

anteckna som främjar just deras minne och inlärning.  

 

Uttalanden gällande lärarnas tolkning var i intervjuerna avsevärt mycket mer kortfattade 

än uttalanden kopplade till deras arbetssätt. Detta skulle kunna bero på att en tolkning 

som är ens egen inte ligger till grund för särskilt mycket reflektion om man jämför med 

ens faktiska yrkesutövning. Att diskutera med varandra (engelsk)lärare emellan är ett 

tillvägagångssätt för att sätta ord på de tolkningar varje enskild lärare har (utan att för 

den skull ha som utgångspunkt att någons tolkning är felaktig). Kanske tolkar två lärare 

samma formulering olika, och kanske kan de lära av varandra och komma till nya 

insikter. 

 

Hur en lärare själv väljer att tolka formuleringen gällande anteckningar skulle kunna 

berätta något om lärarens egna kunskaper om och om dennes inställning till ämnet. Till 

exempel skulle resultatet med stor sannolikhet ha tett sig annorlunda om de intervjuade 

lärarna haft mer eller mindre kunskap om ämnet anteckningar. Lärares olika preferenser 

och tolkningar kommer även ligga till grund för hur undervisningen genomförs, på 

samma sätt som mina preferenser legat till grund för perspektivet i denna studie. För att 

minska spridningen i hur olika elevgrupper får arbeta med anteckningar i klassrummet 

finns ett behov av att lyfta frågan kring hur och varför eleverna ska anteckna och tala 

om denna lärare emellan.  
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5.2 Frågeställning 2 

 

I detta avsnitt diskuteras frågeställning 2: Om, och i sådana fall hur, menar lärare att de 

konkret arbetar med olika sätt att anteckna i kursen Engelska 6? Uttalanden som i 

innehållsanalysen sorterats i kategorin konkret diskuteras nedan.  
 

Alla intervjuade lärare nämnde att de att ibland brukar förbereda papper för 

anteckningar. Med förberedda papper menas anteckningsskelett som eleverna fyller i 

tillsammans med läraren under genomgången eller lektionen. I studien gjord om Cornell 

notes förbereder läraren anteckningsskelettet åt eleverna, något som senare visade sig 

vara en del av implementeringen av anteckningsmetoden (Donohoo 2010:225). I 

intervjuerna framkom att förberedda anteckningsskelett var en del av hur lärarna 

menade att de konkret arbetar med anteckningar, och detta kan liknas med hur Archer 

(2011:11) beskriver scaffolding. Att läraren antecknar tillsammans med eleverna på det 

sätt lärarna beskriver i intervjuerna är ett exempel på hur läraren kan agera stöttepelare 

och på ett uttalat sätt hjälpa eleverna med att utveckla strategier för att anteckna.  
 

Elevgruppen eller klassen kan av naturliga skäl bli väldigt beroende av den 

anteckningsmetod läraren föredrar. I intervjuerna framkommer att mind maps är den 

metod lärarna helst använder sig av och Lärare 3 menar att mind maps är fördelaktiga 

för svagare elever som behöver skapa sig en helhetsbild.  Med svaga elever kan Lärare 

3 mena elever som har svårare för att lyckas i skolsammanhang. Enligt Gettinger & 

Seibert (2002:350) beror svårigheter av denna typ i regel på en bristande studieteknik. 

Englert et al. (2009:155) noterade till exempel bristfälliga strategier för att anteckna hos 

elever med olika typer av svårigheter.  Det antas även vara arbetsminnet som belastas 

när vi antecknar och försöker hålla information under en kortare tid (Baddeley 

2000:418). Enligt Redick et al. (2015:618) har det i studier framkommit att bristande 

arbetsminne kan kopplas både till bristande koncentrationsförmåga och läs-och 

skrivsvårigheter. Det är rimligt att anta att elever med denna typ av problematik skulle 

kunna vara lågpresterande, eller behöva extra hjälp med strategier, i ett språkämne som 

engelska. Det underliggande syftet gällande val av anteckningsmetod som Lärare 3 

berättar om, att använda sig av en anteckningsmetod för att den ger svagare elever en 

helhetsbild, betraktar jag därför som välgrundat och medvetet. Vidare kan det däremot 

finnas anledning att introducera fler sätt, eller variationer på det anteckningssätt som 

används av läraren då ett sätt sannolikt inte passar alla elever. Med en större variation av 

metoder och tillvägagångssätt när det kommer till anteckningar ges möjlighet för alla 

elever att utveckla fungerande strategier (Bui & Myerson 2014:17) och risken för att 

elever lämnar gymnasieskolan med bristfälliga strategier minskar. 

 

Mind mapping är en anteckningsmetod som visat sig ha en positiv inverkan på elevers 

studieresultat (Akinoglu & Yasar 2007:41) och anses vara fördelaktig när det kommer 

till att göra kopplingar mellan olika delar i ett innehåll (Akinoglu & Yasar 2007:35). Att 

Lärarna använder sig av beprövade metoder samt kan motivera användningen av dessa 

(Lärare 3) tyder på en medvetenhet kring anteckningar och dess betydelse för eleverna.  
 

Lärare 2 och 3 brukar uppmana sina elever att anteckna kontinuerligt. Lärare 1 uttryckte 

att hen endast brukar uppmana till att anteckna om det är inför något speciellt, till 

exempel ett prov. Detta görs för att underlätta för eleverna, men skulle kunna bli 
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problematiskt i längden, då det innebär att eleverna inte tvingas lyssna selektivt på 

informationen. När eleverna antecknar lyssnar de, skapar mening samt gör ett urval som 

de sedan antecknar (Kiewra et al. 1991:241), men elever som alltid blir informerade om 

när den viktiga informationen kommer, får således aldrig träna på att själva avgöra vad 

som är väsentligt.  

 

Att bara uppmana eleverna till att anteckna när det gäller information som är viktig inför 

ett prov är problematiskt och ett exempel på hur produkten möjligen anses viktigare än 

processen. Enligt Börjesson (2012:7) bör ett större fokus ligga på processen, och ett sätt 

att göra detta är att låta eleverna träna på sina meta-och kognitiva strategier även när det 

inte är ett så kallat skarpt läge. Att göra anteckningar till en naturlig del av 

undervisningen skulle kunna leda till att eleverna får tid att anamma strategier som 

fungerar för dem. När viktig information sedan kommer, kanske inför ett prov, blir 

eleverna inte stressade och kan använda fungerande strategier. Detta istället för att 

eleverna inte vet hur de ska gå till väga och kanske i värsta fall använder sig av metoder 

som förknippas med passivt antecknande (Finny 2012:149) och passive copying 

(Englert et al. 2009). Dessa fenomen kännetecknas till exempel av transkribering av 

lärarens ord snarare än omformuleringar. Williams och Eggert (2002:175) menar att 

denna typ av anteckningar oftast inte leder till någon djupare förståelse för ämnet. 

 

Enligt Hattie (2009) finns ett värde i att lära ut studieteknik och strategier i samband 

med inlärning av något annat. Att arbeta med strategier och studieteknik som en 

isolerad aktivitet är enligt Hattie (2009:189) således inte särskilt effektivt. Alla de 

intervjuade lärarna verkar tänka i dessa banor och av intervjuerna att döma försöker 

lärarna kombinera anteckningsaspekten med andra mål i kursen.  Lärare 3 ger i 

intervjun ett exempel på hur hen använt sig av ett klipp på YouTube där man guidas 

runt i Brontësystrarnas barndomshem för att kombinera hörförståelse, anteckningar och 

litteraturhistoria.  

 

Som tidigare nämnt av Kiewra et al. (1991:243) är det viktigt att gå igenom sina 

anteckningar vid ett senare tillfälle för att främja inlärningen. Lärare 1 och Lärare 3 

menar att de ibland gett eleverna tid till att göra detta medan detta inte nämns alls av 

Lärare 2. Mest troligt förväntas det att eleverna själva ska ansvara för att gå igenom sina 

anteckningar på egen tid. Detta må vara ett rimligt antagande, men att ge eleverna tid att 

sammanställa sina anteckningar i slutet på lektionen eller i början på nästa skulle kunna 

vara ett sätt för dem att inse värdet av och öva på detta. Med tanke på den stora vikt 

genomgång av anteckningar visat på i studier finns anledning att hävda att detta bör vara 

en självklar del av anteckningsprocessen för elever i skolan.  

 

Om tid avsätts för genomgång av anteckningar, bör även förutsättningarna i form av 

verktyg finnas för detta. Om eleverna inte har verktyg för hur de ska gå tillväga när de 

renskriver eller summerar sina anteckningar blir tiden avsatt för att göra detta således 

värdelös. Sammanfattningsvis behöver läraren se till att eleverna har de rätta verktygen 

samt tid för att öva på att använda dem.  

 

Något som nämns i intervjuerna är hur den digitala läroplattformen används för att 

förmedla information till eleverna. Lärare 1 menar till exempel att hen ibland lägger ut 

genomgången från lektionen så att eleverna ska kunna ha tillgång till informationen 
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digitalt. Detta är något som även förekommer på universitetsnivå, men också något som 

snarare ska fungera som ett stöd än som ens egna anteckningar. Att ge eleverna alltför 

utförliga dokument med all information är givetvis något som läraren gör i välmening, 

men samtidigt minskar det elevernas ansvarstagande för sitt eget lärande. Att eleverna 

tar kort på tavlan efter en genomgång förekom även det enligt intervjupersonerna. Att 

”anteckna” på detta sätt leder sannolikt till att eleverna inte bearbetar informationen 

genom att omformulera den med egna ord. Något som går att anta är att eleven med låg 

sannolikhet renskriver eller går igenom dessa anteckningar vilket kan leda till att eleven 

inte tar till sig informationen mer än vad hen hade gjort om ingen metod för anteckning 

använts (Kiewra et al. 1991:243). 

 

Olika orsaker kan ligga till grund för att elever väljer att ta kort på tavlan snarare än att 

själva anteckna. Det kan bero på tidsbrist eller på ovana eller ovilja att anteckna. Ett 

steg närmare en lösning på detta problem skulle kunna vara att uttryckligen avsätta tid 

för elevers anteckningar, samt se till att vissa delar av den väsentliga informationen inte 

finns att fotografera. Detta kräver att elevernas uppmärksamhet riktas mot vad läraren 

säger och de måste själva lyssna efter och anteckna viktig information. Problematiskt 

med detta kan vara att information framgår mindre tydligt, och att risk finns att elever 

missar något viktigt. Det är således viktigt att läraren är tydlig med vad som förväntas 

av eleverna, samt låter eleverna vara delaktiga genom att motivera varför de ska arbeta 

med anteckningar på detta sätt. 

 

Piolat et al. (2004:292) menar att eleven i en undervisningssituation är beroende av 

föreläsarens takt. Här belastas elevers arbetsminne då de ska försöka komma ihåg 

information och anteckna den samtidigt som de lyssnar på ny information.  En av 

lärarna uttryckte att hen i utvecklingssamtal med elever ofta får höra att det talade 

språket i engelskundervisningen har för hög hastighet och att elever därmed får problem 

när de ska anteckna. Detta är intressant då detta är en faktor som läraren onekligen kan 

påverka. Kanske skulle genomgången eller lektionen kunna delas upp i olika block och 

att det mellan blocken finns tid och möjlighet för eleverna att slutföra och gå igenom 

anteckningar. Detta skulle kunna resultera i att eleverna på ett aktivt sätt deltar i 

lektionen samt får tid till active note taking. Med för lite tid och ett alltför högt tempo 

skulle det kunna finnas risk för att eleverna inte hinner anteckna på ett aktivt sätt. 

Läraren kan sedan reducera tiden mellan blocken eller på andra sätt succesivt göra 

lektionerna mer flytande och utan pauser. Ett tillvägagångssätt som detta skulle även det 

kunna liknas med scaffolding, där läraren stöttar och vägleder eleverna i processen och 

med tiden låter dem bli alltmer självständiga.   

 

Lärare 2 brukar uppmana sina elever till att anteckna och att renskriva sina anteckningar 

vid ett senare tillfälle. Om eleverna gör det eller inte anser Lärare 2 dock vara upp till 

eleverna. Detta är ett exempel på hur eleverna förväntas vara självständiga men där 

läraren kanske inte kontrollerar huruvida eleverna är redo för detta eller inte. 

Förslagsvis behövs mer konkret information till lärare hur man kan arbeta med 

momentet anteckningar i kursen på ett varierat och uttalat sätt för att främja 

strategiutveckling hos alla elever.  Ett möjligt tillvägagångssätt anser jag vara att arbeta 

i enlighet med scaffolding som det beskrivs av Archer (2011:11), och explicit 

instruktion (Archer 2011:2) gällande anteckningar och tillsammans med eleverna hela 
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tiden fortsätta bygga upp och träna på strategier, och inte ge eleverna helt eget ansvar 

för detta. 

Ett problem med anteckningar och anteckningsinstruktion kan vara att det både är 

tidskrävande för läraren samt för kursen i stort. Ett visst antal timmar tilldelas en kurs 

över ett läsår, och under dessa tilldelade timmar ska läraren minst en gång täcka in alla 

de olika områden och delar som eleverna ska examineras på. Att täcka in alla områden 

minst en gång under kursens gång är något som redan är en utmaning för lärare. Hur ska 

anteckningar då kunna få en större roll om tiden inte finns?  Trots att 

anteckningsaspekten som ligger till grund för denna studie har sin utgångspunkt i 

kursen Engelska 6, anser jag ändå, med tanke på anteckningars relevans när det kommer 

till inlärning, att ett ämnesöverskridande arbete med detta vore rimligt. Att inom 

arbetslaget eller lärare emellan reflektera kring och bestämma vissa tillvägagångssätt för 

anteckningar bör öka lärarnas medvetenhet, säkerhet och repertoar kring anteckningar 

och hur detta kan konkret arbetas med i klassrummet. En rekommendation är således att 

inom arbetslagen se över hur anteckningar arbetas med i de olika ämnena och försöka 

skapa en plan för hur detta ska göras i framtiden. Att ge lärare inom olika ämnen ansvar 

för att introducera en anteckningsmetod och ge elever chans att lära sig denna är ett 

arbetssätt som skulle kunna fungera i praktiken. Att arbeta med kognitiva strategier, 

som till exempel anteckningar och summering, är något som bäst görs i samband med 

inlärningen av ett ämne, och inte som en isolerad aktivitet (Hattie 2009:189). Med ett 

ämnesöverskridande arbete är sannolikheten större att lärare lyckas med detta. 

 

Vidare bör lärare vara delaktiga i elevers anteckningsprocess, och aspekter som läraren 

kan vara med och påverka, så som föreläsningstakt (Piolat et al. 2004:297, Bui & 

Myerson 2014:16) är värda att ta i beaktning, särskilt i engelskklassrummet där 

kombinationen hörförståelse och anteckningar blir en utmaning för eleverna då 

information i regel inte framförs på elevernas modersmål (Barbier et al. 2006:12). 

Vidare bör läraren skapa tid för eleverna att göra anteckningar till en naturlig del av 

inlärningsprocessen. Då det även framkommit i forskning att granskning och 

renskrivning av anteckningar är relevant för att elever ska gynnas av anteckningar 

överhuvudtaget (Kiewra et al. 1991:243) finns anledning för lärare att uppmana till samt 

skapa tid för detta. 

 

Min rekommendation är utbildning av lärare i ämnet anteckningar och studieteknik samt 

ett ökat arbete med detta inom arbets- och ämneslag i skolorna. Konkreta riktlinjer från 

Skolverket för hur anteckningar kan arbetas med i klassrummet vore även högst relevant 

och skulle exempelvis kunna inkluderas i kommentarmaterialet för engelska kurs 5-7, 

där i dagsläget inga konkreta riktlinjer för detta finns att tillgå, eller i ett separat 

dokument. Anteckningars relevans i gymnasieskolan ökar i takt med antalet personer 

som väljer att utbilda sig på högre nivå, vilket gör det rimligt att se över hur 

anteckningar och strategier för lärande konkret arbetas med i klassrummet, och då i 

synnerhet engelskklassrummet.  

5.3 Frågeställning 3 

 

I detta avsnitt kommer frågeställning 3 att diskuteras och studiens delsyfte att uppfyllas: 

Vilken vana av och inställning elever i årskurs 3 har till explicit anteckningsinstruktion 
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och dess nytta för dem, rörande förberedelse för studier på högre i nivå, i kursen 

Engelska 6. Nedan diskuteras enkätsvaren i relation till tidigare forskning samt de 

kvalitativa intervjuerna med engelsklärare. 

 

Alla tillfrågade elever verkade enligt enkätsvaren ha som avsikt att studera vidare på 

högre nivå. Svaren på påståendet gällande om att anteckna rätt saker är lätt, visade på 

stor spridning men 50 % svarade instämmer delvis. Att anteckning är en komplex 

uppgift (Kiewra et al. 1991:241 och Bui & Myerson 2014:13), verkar således inte vara 

något eleverna reflekterat särskilt över.   

 

En övervägande del av eleverna ansåg att anteckningsinstruktioner i gymnasiet är något 

bra som skulle kunna hjälpa dem vid framtida studier. Då enkätfrågorna var 

formulerade som positiva påståenden kan eleverna ha påverkats av detta och då varit 

mer benägna att ge ett positivt svar. Med reservation för att detta kan ha påverkat 

eleverna tyder resultatet dock på att eleverna har en övervägande positiv inställning till 

anteckningsinstruktioner och menar att det är något som skulle kunna gynna dem i 

framtiden. Utifrån dessa svar är det ett rimligt antagande att anteckningsinstruktioner är 

något som skulle ha fått ett positivt mottagande om det inkluderats mer i 

undervisningen. 

 

Något som tidigare nämnts i relation till urvalsgruppen för denna studie är 

minnesfaktorn, något som Ejlertsson (2014:61) nämner i samband med 

enkätutformning. Det bör tas i beaktning att eleverna som deltog i enkätundersökningen 

läste kursen Engelska 6 under sitt föregående läsår, vilket innebär att det finns en risk 

för att någon minns fel eller inte minns alls för att sedan försöka svara ändå. Detta är en 

möjlig förklaring till varför så många hävdar att de inte blivit uppmärksammade på eller 

fått prova på olika sätt att anteckna i kursen. 

 

Få elever får explicit instruktion i hur de ska anteckna (Bui & Myerson, 2014:17), något 

som till viss del bekräftas i intervjuerna och enkäterna. Enligt intervjupersonerna arbetar 

de inte med någon speciell metod för anteckningar, eller så har de en metod som de 

huvudsakligen låter eleverna använda sig av, något som tyder på att eleverna bör ha fått 

explicit instruktion om åtminstone ett sätt att anteckna. Trots det svarade ett stort antal 

elever att de inte blivit uppmärksammad på eller fått prova på olika sätt att anteckna. 

Detta skulle kunna tyda på att instruktionerna kring anteckningar och momentet i sig 

inte gjorts på ett sätt som är tillräckligt explicit. Kanske skulle mer explicita 

instruktioner, tydliga exempel och demonstrationer gjorda steg för steg från lärarens håll 

bidra till att eleverna upplever att de har uppmärksammats på och fått prova på olika sätt 

att anteckna i kursen Engelska 6.   

Vidare menade alltså 70 % av eleverna att de inte blivit uppmärksammade på olika sätt 

att anteckna under kursen Engelska 6, och på frågan om de fått prova olika sätt att 

anteckna svarade majoriteten nej. Anteckningsaspekten, som bland kurserna i engelska 

på gymnasiet endast nämns i kursplanen för Engelska 6, anser jag vara viktig att inte 

lämna åt slumpen. Detta då en stor mängd forskning visar på anteckningars relevans och 

betydelse för inlärning, och statistik talar för en ökning när det kommer till människor 

som väljer att studera vidare på högre nivå (SCB 2014). Det engelska språket är vidare 

en stor del av vårt samhälle och ger sig till känna både i arbetsliv och i 
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utbildningssammanhang. Jag vill således påstå att undervisning kring 

anteckningsstrategier och olika sätt att anteckna bör inkluderas mer i 

engelskundervisningen för att eleverna ska vara förberedda för högre utbildning. 

Riktlinjer behövs från Skolverket gällande hur lärare tillsammans med eleverna kan 

arbeta med anteckningar på ett explicit sätt. Undervisning av anteckningsstrategier bör 

ske i ett samspel mellan lärare och elever, där läraren ger eleverna verktyg för att själva 

kunna reglera sitt lärande och använda relevanta strategier, i enlighet med Zimmerman 

& Schunk (2011:1). En majoritet av eleverna hade en positiv inställning till 

anteckningsinstruktion och ansåg att detta var något som skulle kunna hjälpa dem inför 

framtida studier. Detta tyder på att anteckningsinstruktion och ett explicit arbete med 

olika sätt att anteckna i kursen Engelska 6 är något som känns betydelsefullt för 

eleverna. Sannolikt skulle ett uttökat och mer uttalat arbete med detta mottas väl av 

eleverna, och det viktiga arbetet med att hjälpa elever till en god studieteknik (Gettinger 

& Seibert 2002:362) skulle få ett ökat fokus. Även då Börjesson (2012:19) nämner vad 

formuleringen för Engelska 6 skulle kunna innebära, att till exempel kunna anteckna det 

mest väsentliga, verkar mer kunskap behövas om hur eleverna faktiskt kommer dit och 

ett hur detta på ett explicit sätt kan arbetas med. 

  

6. Vidare forskning 

 

Det finns ett behov av fler studier kopplade till svenska elevers anteckningar, strategier 

och studieteknik. Intressant vore en långtidsstudie på hur dessa aspekter arbetas eller 

kan arbetas med under ett läsår eller under en gymnasietid för elever i den svenska 

skolan.  

 

Då denna studies kvalitativa undersökning förhöll sig till ett lärarperspektiv finns även 

intresse för en kvalitativ undersökning gjord på elever, med syfte att ta reda på hur 

elever i den svenska skolan faktiskt antecknar och hur de upplever sina egna strategier. 

Kanske vore klassrumsobservationer och intervjuer med elever lämpliga metoder för en 

sådan studie.  

 

Vidare har datorer i och med digitaliseringen blivit en viktig del av klassrummet på 

senare år. Även då en del studier görs och har gjorts på detta anser jag att fortsatt 

forskning behövs göras då fenomenet är relativt nytt och dess påverkan på elevers 

inlärning över tid relativt outforskat. Även forskning kring och eventuell utveckling av 

programvaror ämnade att effektivisera elevers anteckningar på dator skulle kunna vara 

relevant. 
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Bilaga 1. Frågeformulär för intervjuer                                       

 

 

Frågeformulär 

 
Frågeställningar att besvara: 
 

Hur menar lärare att de tolkar formuleringen gällande olika sätt att anteckna i det 

centrala innehållet för kursen Engelska 6? 

 

Om, och i sådana fall hur, menar lärare att de konkret arbetar med olika sätt att 

anteckna i kursen Engelska 6? 

 

Uppvärmningsfrågor: 

Hur länge har du jobbat som lärare /på denna skola? 

 

Vilka andra ämnen än engelska undervisar du i? 

 

Vad är det bästa med att vara lärare enligt dig? Varför? 

 

Intervjufrågor 

 

 

Inledande frågor: 

 

1. Brukar dina elever anteckna under genomgångar? 

-Hur vet du det? 

 

2. Hur ges eleverna tillfälle att anteckna? 

- Hur får du dem att anteckna? 
 

 

3. När du undervisar i kursen Engelska 6 brukar du då låta eleverna lyssna till olika 

källor och samtidigt anteckna? 

 
 

      Djupgående frågor 
 

4. Hur tolkar du Olika sätt att kommentera och föra anteckningar när man lyssnar 

till och läser framställningar från olika källor”? 
- Hur tolkar du detta och hur kan det appliceras på verkligheten? 

 



54 

 

 

5. Brukar du låta eleverna utgå från någon särskild metod/strategi för 

anteckningar?  

-I sådana fall vilken/vilka?  

-När? 

 

 

6. Vad tycker du om explicita instruktioner om olika sätt att anteckna?  

- Tror du att det kan gynna eleverna? 

- Isåfall Hur? 
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Bilaga 2. Enkät 

 

 

Hej! 

Jag skriver just nu mitt examensarbete på Lärarutbildningen vid Umeå universitet! 

Mitt uppsatsämne är ”Olika sätt att anteckna i kursen Engelska 6”.  

Kursen Engelska 6 på gymnasiet ska enligt Skolverket bland annat behandla olika 

sätt att anteckna när man lyssnar till olika källor. På universitetsnivå sker 

föreläsningar eller kurser inom vissa program helt på engelska. Att kunna lyssna, 

förstå och anteckna det väsentliga på det sätt som funkar bäst för dig blir här 

väldigt viktigt! 

 

Jag vill med denna enkät veta mer om din inställning till och erfarenhet av 

anteckningar och anteckningsinstruktioner i kursen Engelska 6 som du gick 

under ditt andra gymnasieår! 

  

 

Medverkan i denna enkät är frivillig. Om du inte vill delta i enkäten kan du sitta 

kvar och sedan lämna in enkäten blank. Om du väljer att delta så utlovas 

anonymitet, dvs. du ska inte skriva ditt namn utan bara kryssa i svarsalternativ. 

Svar och resultat för denna studie kommer inte att användas i något annat syfte än 

för detta examensarbete. 

 

Tack för hjälpen! 

 

Vänligen,  

Emma Marklund 

 
             Identifierar du dig som: 

 

        Kvinna 

        Man  

        Annat  
 

   

 

Efter gymnasiet kommer jag 

studera vidare vid något 

universitet 

 Instämmer      Instämmer         Instämmer          Instämmer         Instämmer       Vet ej  

     Helt             i hög grad           delvis                i låg grad                inte  
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 Läs igenom frågorna noga, svara med ett kryss under det svarsalternativ som 

passar bäst in på din åsikt. Obs! Endast ett svar per fråga 

 

 
 

1. Att anteckna det viktiga/väsentliga samtidigt 

som man lyssnar är lätt 

 

2. Jag antecknar under tiden jag lyssnar för att jag 

måste. 

 

3. Under kursen Engelska 6 har jag lyssnat till 

olika källor (t.ex. texter, berättelser, föredrag) 

och samtidigt antecknat. 

4. Under kursen Engelska 6 har jag fått prova på 

olika sätt att föra anteckningar. 

 

 

Instämmer      Instämmer       Instämmer          Instämmer            Vet ej  

    Helt             till stor del          delvis                inte alls 

 

 

    
 

 

 

 

 

 
 

 

5. Jag är medveten om att det finns olika sätt att föra 

anteckna på (tex strategier eller mallar man kan 

utgå ifrån för att strukturera sina anteckningar) 

6. Jag är medveten om att det finns olika sätt att 

anteckna på som hjälpt andra elever att uppnå ett 

bättre studieresultat. 

 

7. Min lärare i Engelska 6 gjorde mig uppmärksam på 

olika sätt att anteckna 

 

8. Att läraren instruerar/lär ut olika sätt att anteckna är 

något som är bra 

9. Instruktioner i gymnasiet om olika sätt att anteckna 

är något som kommer hjälpa mig inför framtida 

studier 

 

 

 

 

 

 

 

Instämmer       Instämmer           Instämmer       Instämmer        Vet ej 

  Helt                i hög grad               delvis             inte alls        

 

 

 
 

 

 

 

 

 



57 

 

Några frågor eller synpunkter på denna enkät? Skriv nedan! 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Tack! 
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Bilaga 3. Larry Vandergrifts sju steg – hörförståelse i klassrummet  

Denna sjustegsmodell finns i Börjessons (för Skolverket) dokument Om strategier i 

engelska och moderna språk (2012). Enligt Börjesson är sjustegsmodellen något 

modifierad. 

 

 

1. Eleverna får använda sin förförståelse genom att de först får information om 

ämnesområdet och till exempel texttyp (så som högtalarmeddelande, nyhetsinslag, 

instruktion) och därefter får gissa vilka ord som kanske kan förekomma i inslaget 

och/eller föreslå vilken typ av information det kan handla om.  

 

2. I ett andra steg får de lyssna och verifiera sina hypoteser och eventuellt 

anteckna/lägga till ny information. 

 

3. Därefter jämför eleverna i par eller grupper vad de kommit fram till, modifierar 

efter diskussionen och enas om vad det är de fortfarande inte förstår.  

 

4. Denna diskussion följs av en andra lyssning varvid eleverna återigen kontrollerar 

vad de förstått och fortfarande eventuellt har svårt att uppfatta.  

 

5. Sedan följer en diskussion med alla eleverna som rekonstruerar de viktigaste 

punkterna och fyller på med detaljer och reflekterar över vad som gjorde att de 

förstod eller inte förstod olika delar av ”texten” eller enskilda ord.  

 

6. Vid den tredje lyssningen lyssnar eleverna efter om det är ytterligare något som de 

efter diskussionen kan verifiera och vid denna lyssning kan de eventuellt ha 

tillgång till en skriven text om sådan finns.  

 

7. Slutligen kan eleverna i en sista fas reflektera över vad som hjälpte dem att förstå 

och föreslå mål för en följande individuell eller gemensam hörförståelseaktivitet. 
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