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Sammandrag 
Syftet med uppsatsen är att synliggöra svensklärares förståelse av värdeorden i 

kunskapskraven. Det ämnas göra genom att visa på hur lärarna i studien arbetar metodiskt 

med värdeorden i klassrummet och hur deras tolkningar av värdeorden påverkar dessa 

metoder. Resultatet baseras på intervjuer. Fem gymnasielärare som undervisar i ämnet 

Svenska har intervjuats – fyra från skolor belägna i Stockholm och en från en skola i Uppsala. 

Intervjuerna har transkriberats och redovisas under kapitlet Resultat. Resultatet visar att 

tolkningsutrymmet i värdeorden påverkar hur lärare arbetar med och tolkar dessa, men även 

att lärarna trots en ibland överensstämmande förståelse av värdeorden översätter denna 

förståelse på olika sätt i praktiken.  

 

Nyckelord: Värdeord, kunskapskrav, svenskämnet 
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1 Inledning 	  
Mina erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning och olika lärarjobb är att det är svårt att 

förklara och garantera förståelse av kunskapskraven hos elever. I litteratur om betyg och 

bedömning som jag läst inom kurser på lärarutbildningen betonas ofta vikten av att säkerställa 

förståelse av vad som förväntas av eleverna, men lite litteratur förklarar hur det ska gå till i 

praktiken. I dagens svenska skola beskrivs kvaliteten i det elever producerar, och därmed ofta 

betyget, med hjälp av komparationer i kunskapskraven. Inom svenskämnet ska eleven till 

exempel i muntliga presentationer i Svenska 1 gå från att presentera något med viss säkerhet 

(E-nivå) till säkerhet (A-nivå) och analyser om till exempel språklig variation ska gå från att 

vara enkla (E-nivå) till att vara välgrundade (C-nivå) till att vara välgrundade och nyanserade 

(A-nivå) (Ämnesplan för ämnet Svenska, 2011). Dessa ord benämns på olika sätt inom 

tidigare forskning – ibland som värdeord och i vissa fall som kvalitetsord. Jag har valt att 

använda mig av benämningen värdeord, då det är ordet som Skolverket använder sig av.  

 Det finns flera viktiga aspekter läraren bör ta i beaktande när värdeorden används i 

klassrummet eller i enskilda samtal med elever. För det första varierar ordens innebörd 

beroende på om de används i skolan eller inom elevens vardagliga sammanhang, där de har 

olika betydelser och syften. För det andra färgas värdeorden av lärarens subjektiva tolkning av 

dem. Inom ramen för undervisning är det i slutändan lärarens förståelse av värdeorden och 

hur denna förståelse genomsyrar undervisningen och därefter elevernas arbeten som är 

avgörande för vilket betyg en elev får. Det blir därmed viktigt att tolkningen av värdeorden 

kommuniceras till eleverna så att de förstår innebörden och därmed vad som förväntas.  

 Efter snart tio genomförda terminer på ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet har 

jag fått information om när eleverna ska informeras om undervisningens mål och vikten av 

elevernas förståelse av vad som krävs av dem. Frågan som aldrig fått svar är dock hur. Hur 

ska lärare ta vagt definierade ord och ge dem mening? Hur ska jag få en elev att förstå vad 

hen behöver göra för att gå från ett enkelt språkbruk till ett varierat och nyanserat? I denna 

uppsats ämnar jag söka svar på dessa frågor genom att vända mig från teorin till praktiken. 

För vilka har svaret på hur lärare förklarar dessa ord och vilka metoder som faktiskt används 

för att säkerställa att eleverna förstår, om inte lärarna själva? 

 

 



 5 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att synliggöra svensklärares förståelse av värdeordens 

innebörd. Anledningen till att studien behandlar svenskämnet i stort och inte specifika kurser 

är att värdeorden är desamma trots att innehållet skiljer sig mellan svenskämnets kurser, och 

likaså de komparationer som nämns i inledningen. En avgränsning som gjorts är att samtliga 

intervjuade arbetar på gymnasiet, och det är gymnasieskolans ämnesplaner som studien utgår 

ifrån. Ämnet för uppsatsen ligger nära flera av de rapporter och avhandlingar som skrivits om 

prov och bedömning som finns med under kapitel 3 Tidigare forskning. Uppsatsen skiljer sig 

dock från dessa eftersom den går djupare in i hur lärare förstår och arbetar med värdeorden – 

alltså lärares vardagliga praktik.  

 Studien ämnar alltså utreda lärares förståelse av och arbete med värdeorden, och där ingår 

även innebörden i progressionen kunskapskraven emellan. För att synliggöra hur lärare 

arbetar med värdeorden i kunskapskraven intervjuas fem lärare om deras syn på värdeorden 

och de metoder de använder sig av för att involvera dessa i undervisningen. För att kunna 

diskutera lärares förståelse av och arbete med värdeorden i kunskapskraven är det några 

frågor som bör redas ut. Lärarnas förståelse grundas i olika tolkningar av värdeorden och 

riktlinjer från Skolverket. Tolkningarna är i sin tur svåra att reda ut utan att synliggöra 

lärarnas attityder till värdeorden. Det är i sin tur något som påverkar hur lärarna arbetar med 

värdeorden i undervisningen. För att synliggöra förståelsen utgår frågeställningarna från 

lärares tolkningar av värdeorden och metoder för att arbeta med dessa. Frågeställningar för att 

kunna genomföra studien är följande:  

- Hur tolkar svensklärare värdeorden i kunskapskraven? 

- Vilka metoder använder svensklärare för att synliggöra innebörden av värdeorden i 

kunskapskraven för elever? 

- Vilka följder upplever svensklärare att deras metoder får? 

 
1.2 Uppsatsens disposition 
I följande kapitel, Bakgrund, redogörs för införandet av det system lärare använder för att 

mäta kunskaper och sätta betyg idag. Det föls av kapitlet Tidigare forskning där 

konsekvenserna av införandet både inom styrdokument och inom didaktisk forskning 

diskuteras. Här kommer att ges en inblick i vilka bedömningsdilemman som framkommit ur 

det nya systemet samt hur forskare anser att lärare ska arbeta med betyg och bedömning. 

Därefter presenteras undersökningsmetoden samt material, vilket följs av undersökningens 
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resultat. Resultatet kommer att delas in i tre delar utifrån mina frågeställningar, vilka sedan 

diskuteras mot litteraturen som redogörs för i bakgrunden. Studiens sista kapitel är en 

avslutning. 

 

2 Bakgrund 
I följande kapitel presenteras en bakgrund till det betygsystem lärare följer idag – det 

målrelaterade betygssystemet. Under avsnitt 2.1 redogörs för införandet av det målrelaterade 

betygssystemet, och under avsnitt 2.2 Skolverkets riktlinjer och underlag för att lärare ska 

kunna arbeta utifrån systemet. 

 

2.1 Införandet av det målrelaterade betygssystemet   
I och med Riksdagens beslut 1994 om att införa målinriktade betyg lämnade den svenska 

skolan det relativa betygssystemet bakom sig och nya läroplaner infördes. De centrala 

begreppen i det nya betygssystemet var mål och kriterier. Målen angav vad eleverna skulle 

kunna och kriterierna vilka kvalitéer i måluppfyllelsen som svarade mot vilket betyg 

(Gustafsson m.fl. 2014:19 f.). Redan vid det målinriktade betygssystemets införande 

ifrågasattes vissa aspekter av de nya formerna. Ett vanligt argument från den 

problematiserande sidan var svårigheten att formulera explicita kriterier, framförallt för 

kunskaper på en högre kognitiv nivå (Wikström 2007:25). Caroline Liberg (2015) beskriver 

hur dessa nya formuleringar kom att leda till att lärare behövde tillägna sig ett nytt språk med 

nya ord för att tala om elevers prestationer. 

De vaga kriterieformuleringarna kom att leda till att en stor del av ansvaret hamnade på lärare 

och skolor när det gällde att tolka betygskriterierna för att därefter kunna uppnå likvärdig 

bedömning. Likvärdig bedömning kommer att diskuteras vidare under avsnitt 3.1 och handlar 

om att likvärdiga elevprestationer ska få samma bedömning och betyg oberoende av vem som 

bedömer eller hur prestationen bedöms (Jönsson & Thornberg 2015:388). Utredningar på 

området kom att leda till 2011 års revideringar, men även inom detta system har vagheten i 

beskrivningarna av betygen ifrågasatts. Vagheten ligger till stor del i att åtskillnaden kraven 

emellan beskrivs med hjälp av komparationer. Dessa jämförelser har beskrivits som oprecisa 

och abstrakta, vilket anses försvåra den likvärdiga betygssättningen (Gustafsson  m.fl. 

2014:20–22). Det som på E-nivå ska göras med viss säkerhet och översiktligt ska göras med 
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säkerhet och utförligt på C-nivå, och därefter utförligt och nyanserat på A-nivå (Skolverket, 

ämnet Svenska). Flera studier har visat att det skulle bli svårt att formulera och tolka 

kunskapskraven, vilka här ligger grund för dagens betygssystem (Wikström, 2007:27).  

 

2.1.2 Svenskämnets kunskapskrav och bedömningsstöd  
För att likvärdig bedömning ska kunna säkerställas erbjuder Skolverket kommentarmaterial 

och bedömningsanvisningar vid sidan av de kriterier eller kunskapskrav som lärarna utgår 

ifrån vid sina bedömningar. En anledning till det är att just likvärdighetsfrågan har varit 

återkommande sedan införandet av det målrelaterade betygssystemet (Gustafsson m.fl. 

2014:22). I det här kapitlet redogörs för svenskämnets utformning med avstamp i 

instruktioner och manualer från Skolverkets hemsida. Hur lärare ska förhålla sig till 

kunskapskraven, och värdeorden i kunskapskraven, beskrivs i flera dokument, filmer osv. för 

varje ämne. Utöver att kursplaner finns formulerade och tillgängliga på Skolverkets hemsida 

finns dokument med kommentarer till kursplaner. Ett av dessa dokument är 

”Kommentarmaterial till kursplanen i svenska” från 2017. Det är utformat så att läsaren leds 

igenom kursplanerna parallellt med förtydligande formuleringar samt teoretiska motiveringar 

av varje praktisk färdighet som läraren ska undervisa om. Under rubriken ”Det centrala 

innehållet” möter läsaren för första gången en antydan till lärarens förhållningssätt till ämnets 

olika delar, där det skrivs att varje kunskapsområde består av ett antal punkter och att dessa 

inte ska uppfattas som att de alltid väger lika tungt i undervisningen (Skolverket 2017:9).  

 Efter en presentation av ämnets olika delar och innehåll följer ett avsnitt om 

kunskapskraven. Här beskrivs att kunskapskraven ger helhetsbeskrivningar av vilka 

kunskaper som krävs för de olika betygsstegen. De är utformade utifrån den kunskapssyn som 

genomsyrar läroplanen, vilket i sin tur innebär att en viss kunskap inte är kopplad till ett visst 

betyg: 
Att en elev behärskar fakta i form av minneskunskap är med andra ord inte enbart knutet till betyget E. På 
samma sätt leder en elevs förståelse och analysförmåga inte automatiskt till betygen C eller A. Av den 
anledningen finns de kunskapsformer som beskrivs i ämnets långsiktiga mål uttryckta på alla 
betygsnivåer (Skolverket 2017:21). 

 

Kunskapskraven och betygen E, C och A definieras alltså inte utefter specifika förmågor, utan 

det eleven faktiskt ska kunna står uttryckt i samtliga delar av kunskapskraven. Vad som 

skiljer innebörden i kunskapskraven åt är på vilken nivå färdigheterna ämnet utgörs av visas. I 

kunskapskraven används värdeord för att ange kvaliteten på de kunskaper som eleven har om 

något. För tydlighetens skull har varje betygssteg ett begränsat antal värdeord som används 
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enbart för det betygssteget (Skolverket 2017:25). För att förtydliga presenteras de i en 

tabellform i kommentarmaterialet, anpassat efter årskurs 9. Här framgår hur eleven för att gå 

från E-nivå ska röra sig från ”viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak 

fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer” till relativt god, 

utvecklad och relativt väl (C-nivå) och avslutningsvis till en nivå där elevens kunskaper tar 

uttryck i ”god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning” 

(Kommentarmaterial till kursplanen i svenska 2017:22). I kommentarmaterialet förklaras hur 

orden ska tolkas. Till exempel förtydligas att värdeordet enkla (som i enkla resonemang, 

omdömen och så vidare) används för att ange graden av komplexitet och inte för att ange att 

något är lätt att göra. Värdeorden används för flera syften. De kan användas för att beskriva 

hur pass utvecklad förmåga att visa kunskaper som eleven har, med vilken kvalitet eleven 

motiverar olika ställningstaganden och val, kvaliteten på elevens resonemang eller för att 

ange graden av underbyggnad i elevens argument (Skolverket 2017: 26–30). 

 I Skolverkets rapport ”Utvärdering av den nya betygsskalan samt kunskapskravens 

utformning” (2016) har lärare intervjuats om kunskapskraven för att synliggöra aspekter av 

likvärdighet vid bedömning inom svenska skolan. Här konstateras att värdeorden får sin 

betydelse beroende på kontext där de används och att värdeordens innebörd kan skilja sig åt 

mellan olika situationer och uppgifter. Lärarna i rapporten uppger att kunskapskraven 

fungerar som stöd när de samtalar med elever, och att kunskapskraven till viss del utgör en 

förutsättning för att kunna sätta rättvisa betyg. De uttrycker sig dessutom positivt gällande det 

faktum att det finns en progression inom kunskapskraven och att dessa är formulerade utifrån 

en ”grundberättelse” som återkommer i samtliga betygssteg. I utredningen påpekas att de 

tolkningsbara värdeorden är en följd av denna uppskattade princip (Skolverket 2016:119). 

Angående tolkningsmöjligheten skrivs i rapporten att tolkningsutrymmet skulle minska om 

kraven blev mer specifika, genom till exempel kvantitativa mått, men att sådana krav skulle 

styra undervisningen hårdare. Det är en anledning till att Skolverket ställer sig tveksamma till 

att omformulera kunskapskraven (Skolverket 2016:120). 

 

3. Tidigare forskning 
I följande kapitel presenteras den forskning och de begrepp som utgör ett underlag för 

studiens resultat och diskussion. Här redogörs för didaktiska teorier och diskussioner utifrån 

dagens betygssystem samt forskares problematiseringar av det nya betygsystemet, 
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diskussioner som förts om betyg och effekterna av olika metoder för att arbeta med betyg 

samt relevanta begrepp. Centrala begrepp som presenteras är professionell omdömesförmåga, 

validitet, likvärdighet och irrelevant variation, lärande bedömningar samt samsyn och 

samstämmighet.  

 

3.1 Likvärdighet och validitet 
Två relevanta begrepp i den här studien är likvärdighet och validitet. Likvärdighet åsyftar en 

gemensam uppfattning om vad i elevernas prestationer som motsvarar vilka värdeord – och 

därmed vilket betyg. Jan-Erik Gustafsson med flera (2014) diskuterar likvärdighet och 

kvalitet i betygssättning med avstamp i den målinriktade betygssättningen. Här identifieras 

positiva aspekter av hur målstyrningsprinciper leder till att alla nivåer inom skolsystemet 

involveras och engageras i uppföljning och utvärdering. Dock konstateras även att det finns 

luckor inom det nya systemet vad gäller kvalitet på prov och likvärdigheten när lärare 

bedömer (Gustafsson m.fl. 2014:14). Skolverket menar att kriterierna utgör en grund för 

rättvis och likvärdig betygssättning men understryker att kriterieformuleringarna inte kan vara 

så precisa att likvärdighet i betygssättningen kan uppnås endast genom dessa. En stor del av 

ansvaret för att uppnå en likvärdig betygssättning läggs på lärarna och skolorna själva. Skolor 

kan arbeta för likvärdig bedömning genom att exempelvis anordna samtal lärare och 

skolledning emellan om hur kriterierna ska tolkas (Gustafsson m.fl. 2014:20). 

 Validitet handlar om huruvida vi mäter det vi faktiskt vill mäta (Wikström 2014:38).  Att 

validiteten i en examination är hög innebär att den i högre mån mäter det som den enligt 

styrdokumenten ska mäta - ämneskunskaper. Alli Klapp använder begreppet irrelevant 

variation för att förklara vissa aspekter av brist på validitet. Irrelevant variation ämnar 

förklara tillfällen då eleverna betygssätts på sådant som inte ska mätas. Exempel på irrelevant 

variation är egenskaper eller attribut, som flitighet eller elevens kön. Att bedöma eleverna 

efter dessa egenskaper får ofta negativa konsekvenser och Klapp menar att det signalerar att 

vilka eleverna är eller hur de beter sig är avgörande för vilka betyg deras prestationer får. Det 

ger i sin tur negativa effekter på inlärningen (2015:82).  

 Christina Wikström noterar pedagogiska mätningars olika funktioner för elevens 

utveckling. De har betydelse för elevens självkänsla, motivation och inställning till sina 

studier men ger även mer konkreta konsekvenser då de påverkar elevens framtida studieval 

och möjligheter att konkurrera om studieplatser och arbeten. För att kunna fylla dessa 

funktioner på ett sätt som är positivt och konstruktivt för eleven krävs dock att mätningen 
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görs på rätt sätt och tolkas utifrån mätningens syfte och kvalitet. Om ett betyg ska bli 

rättvisande så måste tolkningarna vara korrekta (Wikström 2007:22). Dessa aspekter gör 

inkorrekta bedömningar och felaktiga betyg oacceptabla i teorin, men att lärare i praktiken har 

en komplicerad uppgift där utfallet inte alltid blir som det ska (Wikström 2007:22). 

 

3.2 Det målrelaterade systemets bedömningsdilemman 
Som nämnt under avsnitt 2.1.1 kritiserades det nya betygssystemet och i och med det även de 

nya kunskapskraven redan inför och vid införandet. Mikael Nordenfors (2017) diskuterar 

textanalys för bedömning och lärande. Nordenfors beskriver svårigheterna i att jämföra texter 

mot betygssystemets till synes enkla och objektiva kriterier (2017:13). Här konstaterar 

Nordenfors att det som beskrivs som transparens inom kunskapskraven snarare är på statens 

villkor än på lärarnas och hänvisar till en artikel från Lärarnas nyheter, skriven 2014, där 

lärare uttryckt att ”det vore en poäng att eleverna kunde förstå de kriterier mot vilka de 

bedöms” (Nordenfors 2017:24).  

 Wikström konstaterar att en grundläggande orsak till lärares svårigheter i att tolka 

bedömningsunderlaget är att den undervisningen som lärarstudenter får i bedömning är 

begränsad. Den här limiterade mängden förkunskap lägger såtillvida grund för subjektiviteten 

och tolkningsutrymmet som finns vid lärares bedömningar (Wikström 2007:8). Utifrån 

dagens målinriktade betygsättning påpekar Wikström att varje lärares individuella tolkning av 

kunskapskraven påverkar utfallet och att detta i sin tur påverkar mätningens kvalitet 

(Wikström 2007:22). Denna individuella tolkning har beskrivits som en del av lärarens 

professionella omdömesförmåga. Anders Jönsson påpekar att förmågan att mäta kunskap är 

högst subjektiv då det faktiskt är människor som får avgöra om en text är bra nog. Lärare 

räknas dock till de människor som har erfarenhet nog att avgöra just det (2013:45). Det är 

alltså en del av lärarens yrkesroll att avgöra vad som värderas högt i ett elevarbete och vad 

som inte gör det. Omdömesförmågan blir dock synonym med kunskapsbedömning som i viss 

mån subjektiv. När Nordenfors diskuterar elevtexter konstaterar han att otydliga texter ibland 

kan uppfattas som outvecklade, men att det inte nödvändigtvis behöver vara fallet. Han menar 

att otydlighet inte alltid är så enkelt som att felet ligger hos texten (2017:59). Här kan alltså 

lärarens subjektiva förståelse av vad som är en bra text eventuellt vara en avgörande faktor för 

om elevens formuleringar klassas som till exempel ett ogrundat påstående eller en avancerad 

metafor. 
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 Med avstamp i tolkningsutrymmet som uppstår mellan styrdokumenten och lärarens 

praktik diskuterar Caroline Liberg (2015) lärares förståelse av värdeorden och den 

komplexitet som genomsyrar kunskapskraven i artikeln ”Jag måste använda ord när jag talar 

till er”. Liberg framför kritik gentemot valet av ord som används för att beskriva elevernas 

kunskaper. Här definieras värdeorden som ”så kallade kvaliteter som används för att skilja ut 

betygsnivåer från varandra”. Lärare förväntas kunna fylla värdeorden med ett innehåll och en 

del av lärarens profession är att utveckla ett språk för att kunna tala om dess innebörd i det 

specifika ämnet med både elever och föräldrar, samt att sätta betyg utifrån dessa. Utifrån detta 

komplicerade uppdrag identifierar Liberg två problem. För det första är det oklart vad 

värdeorden står för eftersom det finns en språklig variation mellan ordens innebörd i 

vardagliga sammanhang och inom skolan. Ord som enkelt kan användas för att förklara en 

elevs språkbruk, men även för att förklara exempelvis ett trix med en fotboll eller 

svårighetsgraden på en bana i ett tv-spel. För det andra lyfter Liberg lärarens bristande 

underlag för att kunna kommunicera ut kunskapskraven till eleverna. Hon fastslår att lärare 

varken får tillräckligt med tid eller stöd för att kunna utveckla det språk som behövs för att 

kunna genomföra en likvärdig och välmotiverad bedömning av sina elevers arbeten. Här 

kritiseras även det kommentarmaterial som utarbetats av Skolverket för att exemplifiera eller 

förtydliga kunskapskraven, där Liberg menar att dessa två dokument inte skiljer sig nämnvärt 

från varandra. Avslutningsvis kritiseras hur 2011 års reform verkställdes utan att förankras i 

verksamheten, vilket innebär att extra vikt bör läggas på att lärare utvecklar och tillägnar sig 

ett yrkesspråk. 

 Lars Sundqvist (2015) skriver om huruvida elever får information om kunskapskraven och 

om de därefter upplever att de har användning av informationen. I studien konstateras bland 

annat att lärare i regel tar upp kunskapskraven när en ny kurs inleds. Enligt Sundqvist varierar 

elevernas uppfattning om kunskapskraven som relevanta för att nå höga betyg men endast 30 

% av eleverna upplever att de känner till de flesta eller alla kunskapskrav. Bland dessa 30 % 

har en större andel uppgett att dessa kunskaper påverkar deras betyg positivt jämfört med den 

grupp elever som sagt sig ha mindre kunskap om kunskapskraven (Sundqvist 2015:38). I 

undersökningen påstår 80 % av eleverna att de förstår värdeorden i kunskapskraven 

(Sundqvist 2015:39), och endast ca 20 % av eleverna upplever att deras betyg påverkas av 

förståelsen av kunskapskraven (Sundqvist 2015:41). Här bör dock noteras att elevernas 

upplevelser inte nödvändigtvis behöver motsvara en faktisk förståelse. Wikström 

problematiserar elevers förståelse av skolans ramverk genom att konstatera att elever med 

bakgrund av högre socioekonomisk status i regel har lättare att kommunicera med läraren 
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jämfört med elever med en lägre socioekonomisk bakgrund (Wikström 2007:28). Lärarens 

förståelse av och kommunikation av kunskapskraven blir alltså inte bara viktig utifrån 

likvärdighetsaspekter klassrum emellan, utan även utifrån de förutsättningar som finns i en 

och samma klass. 

 När det handlar om elevers förståelse av texter, eller läsförståelse i allmänhet, konstateras 

att det är av stor vikt att eleven genom undervisning ges stöd att komma in i olika typer av 

texter och skrivuppgifter. Det ligger på läraren att kunna definiera vad undervisningen ska 

handla om, hur det ska bearbetas och vem undervisningen riktar sig till (Liberg m.fl. 

2010:13). Oavsett om eleverna förstår värdeorden eller inte så är det viktigt att eleverna 

förstår vad som förväntas av dem. Här har konstaterats att framgångsrika elever använder 

strategier för att avläsa vad som gäller, som en sorts självbedömning (Lundahl 2011:90). 

 

3.3 Föreslagna metoder inom betygsforskning 
Men hur ska då lärare, utifrån och i enlighet med ovan nämnd forskning, gå tillväga när de 

behandlar kunskapskraven? Gustafsson med flera förklarar att den målrelaterade 

betygssättningen är ”baserad på bedömningen av individens prestation i förhållande till i 

förväg preciserade mål” (2014:17). Att målen ska tydliggöras och förklaras för eleven inför 

ett moment definierar alltså systemet. Även Christian Lundahl och Maria Folke-Fichtelius 

poängterar vikten av att öppet och transparent klargöra det avsedda målet för arbetet, att 

tydliggöra hur eleven ligger till i förhållande till målet samt att kunna synliggöra hur eleven 

ska krympa avståndet mellan sitt nuvarande läge och målet (2010:178 f.). Här lyfts även 

förmågan att förstå kvalitet som nära bunden till förmågan att bedöma kvalitet, och att 

eleverna därför ska ges tillfällen att bedöma sina egna och andras arbeten (Lundahl & Folke-

Fichtelius 2010:181). 

 Jönsson (2013) skiljer lärande bedömningar från bedömningar med andra syften. Lärande 

bedömningar är enligt Jönssons begreppsbestämning en kombination av bedömning för 

lärande, med syftet att stödja elevernas lärande, och formativ bedömning, vilken förutsätter 

att det finns mål dit eleverna ska ta sig och utgår från frågor som ”vart ska eleven?”, ”var 

befinner sig eleven i förhållande till målet” och ”hur ska eleven komma vidare mot målet?” 

(Jönsson 2013:15 f.). En viktig aspekt av lärande bedömningar är att ett inledande steg är att 

läraren tydligt ska kommunicera förväntningarna, utifrån målen och kunskapskraven, till 

eleverna (Jönsson 2013:20). Enligt Jönsson bör den här kommuniceringen göras genom 

öppenhet, så att eleverna vet vad som förväntas av dem, genom stöd och hjälp, genom att 
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läraren omformulerar målen så att de synliggörs i termer av handling istället för genom 

”dolda teoretiska konstruktioner” samt genom konkreta exempel. Om det sistnämnda påpekas 

att läraren ska undvika en undervisning där eleverna får pröva sig fram för att eventuellt 

misslyckas (Jönsson 2013:53 f.).  

 En metod som nämns för att öka samsynen vid bedömningar är kollegialt samarbete och 

sambedömning. Pia Thornberg och Anders Jönsson konstaterar att lärare genom att analysera 

och diskutera konkreta elevprestationer tillsammans kan nå en gemensam förståelse för hur 

skolans styrdokument kan tolkas och tillämpas (2015:392). Här ställs frågan om i vilka 

situationer som bedömning kan anses vara likvärdig – om det är när lärare har samsyn i 

bedömningen, när deras omdöme överensstämmer eller både och. De konstaterar att det är 

viktigare att lärare gör en likvärdig tolkning av elevprestationer och bedömer enligt samma 

kriterier, snarare än att omdömena blir densamma. De menar dock att det är svårare att avgöra 

huruvida lärare har samsyn än samstämmighet, alltså huruvida de förstår och tolkar på samma 

sätt jämfört med att utfallet, i det här fallet ett betyg eller omdöme, blir detsamma (Jönsson & 

Thornberg 2015:389). 

 Jörgen Tholin (2010) lägger till ytterligare ett steg mot en bedömningsprocess som 

involverar flera parter. Tholin förespråkar ett kollaborativt arbetssätt vilket har utvecklats vid 

utformandet av nationella prov i främmande språk. Det kollaborativa arbetssättet involverar 

inte bara lärare utan också elever, med syftet att få högre kvalitet på bedömningarna. I den 

studie om lärares metoder för bedömning som Tholin själv hänvisar till konstateras att få 

lärare låter eleverna göra självvärderingar som en del av bedömningen, där elevernas egna 

resonemang av sina arbeten är ett viktigt redskap för det kollaborativa arbetssättet. Istället är 

traditionen att läraren själv bedömer sina elever fortfarande stark (Tholin 2010:16). Här 

hänvisar Catharina Nyström Höög till den australienska genreskolans genomslag i Sverige. 

Hon menar att bristen på både undervisningsmodeller och på ett metaspråk försvårar för 

elever att tala om sina texter (2010:9). 

 

4 Metod och material 
I följande avsnitt redovisas denna studies metod, tillvägagångssätt för insamling av material, 

hur urval och utförande har gått till och hur bearbetningen och analyserandet av det insamlade 

materialet gått till. Avsnittet avslutas med en reflektion över metoden och utförandet. 

Metodkapitlet utgår från Per Lagerholms Språkvetenskapliga uppsatser från 2013. 
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4.1 Datainsamling 
För att samla in data till studien har en kvalitativ metod använts. För att kunna kartlägga 

lärares förståelse och förmedling av värdeorden i kunskapskraven har semistrukturerade 

intervjuer genomförts och spelats in. För att kunna omvandla muntligt till skriftligt 

transkriberades därefter materialet. Anledningen till valet att utgå från intervjuer var att kunna 

gå från bredare till mer ingående frågor. Dessutom ger den här typen av undersökning större 

flexibilitet i svaren (Lagerholm 2013:54). Under studiens tidigare stadium uppstod en 

misstanke om att det kan finnas stora skillnader mellan forskningens rekommenderade 

metoder för att förmedla värdeorden i kunskapskraven och hur lärare faktiskt arbetar i 

praktiken. Genom en semistrukturerad intervjuform möjliggjordes att studiens frågor fick svar 

samtidigt som intervjuernas riktning kunde anpassas efter lärarnas svar. Därmed minskade 

risken för att mina förutfattade meningar om hur lärare kan och enligt viss forskning bör 

arbeta utifrån värdeorden skulle påverka resultatet.  

 

4.2 Informanter 
Sammanlagt har fem informanter från olika skolor intervjuats. Antalet valdes i samråd med 

min handledare och konstateras som tillräckligt efter att intervjuerna genomförts. För att 

komma i kontakt med informanter mailade jag ut till flera olika skolor i både Stockholm och 

Uppsala. Att få tag på lärare var dock en process i sig. Av de som svarade på mailet angav 

flera perioden, som sammanföll med nationella prov, som anledning till att de inte kunde 

ställa upp. Till slut fick jag kontakt med fem lärare som hade möjlighet att ställa upp på en 

intervju, varav fyra kvinnor och en man. 

 Innan intervjuerna informerades lärarna om att de skulle vara anonyma i studien. Lärarna 

heter alltså något annat än vad som framgår i resultatet. Anledningen till att informanterna 

namngivits på nytt är för att inte ta bort den personliga prägel som resultatet trots allt utgörs 

av, där lärarna delger just sina tolkningar och sina metoder. Fyra av lärarna undervisar på 

skolor i Stockholm och en av dem undervisar på en skola i Uppsala. Nils är i 35-årsåldern och 

är förstelärare på en större gymnasieskola i Stockholm. Han undervisar i svenska och filosofi. 

Malin är omkring 40 år gammal och arbetar även hon på ett av Stockholms större gymnasium. 

Hon undervisar i svenska och historia. Både Helen och Jenny är förstelärare på skolor i 

Stockholms närkommuner. Helen är i 55-årsåldern och undervisar i svenska och juridik. 
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Jenny är i 50-årsåldern och undervisar i svenska, historia och filosofi. Karin är även hon 

förstelärare och arbetar på ett yrkesgymnasium i Uppsala. Hon är i 55-årsåldern och 

undervisar i svenska. Samtliga intervjuade har minst 6 års erfarenhet av läraryrket. 

 

4.3 Intervjuer och transkribering  
Fyra av fem lärare intervjuades på deras arbetsplats och den femte på ett café på Södermalm i 

Stockholm. Intervjuerna varade i mellan 30 till 40 minuter. För att spela in intervjuerna 

användes en portabel ljudinspelare. Det var endast intervjun på caféet som genomfördes efter 

lärarens ordinarie arbetstid. De fick själva bestämma var och när de ville ses, så länge 

intervjun kunde hållas avskilt – både för att den intervjuade inte skulle anpassa sina svar efter 

andra närvarande och för inspelningsljudets skull. Miljön för intervjuer är viktig och det är en 

fördel om informanten befinner sig i en miljö som känns naturlig, då en otrygg miljö kan 

påverka resultatet negativt (Lagerholm 2013:34). Inför träffarna hade lärarna fått de mer 

övergripande intervjufrågorna bifogade minst tre arbetsdagar före intervjun. Anledningen till 

att de fick frågorna i förväg var att de skulle få tid på sig att reflektera över sina metoder och 

tillvägagångssätt, samt att de skulle få möjlighet att ha med eventuellt material de använder. 

Intervjufrågorna finns i bilaga 1.  

 Intervjuerna inleddes med övergripande frågor om när och hur ofta lärarna nämner 

värdeorden i kunskapskraven. Därefter fördes samtalet in på vilka metoder de använder och 

skolans förhållningssätt till värdeorden, vidare till deras uppfattning av elevers förståelse av 

värdeorden. En styrka i intervjuformen är den intervjuades möjlighet att påverka intervjuns 

riktning och fokus (Lagerholm 2013:54). En konsekvens av metoden var att olika delar i 

intervjuerna fick varierat fokus beroende på informantens erfarenheter. Vissa pratade mer om 

sina metoder, andra mer om värdeordens tolkningsutrymme. Ett återkommande ord under 

intervjuerna var upplever (hur upplever du förståelsen […]? Se under Bilagor). Det för att 

signalera att läraren inte behövde svara för lärarkåren i stort utan enbart skulle utgå från sina 

egna arbetssätt och erfarenheter.  

 Intervjuerna transkriberades först efter att alla intervjuer var genomförda. Den främsta 

anledningen till det var att undvika överarbete, då lärarna som nämnt ibland kom in på 

områden som handlade om andra aspekter av kunskapskraven eller bedömning än de som 

ämnades undersökas. Istället för att transkribera samtligt material och därefter bortse från de 

svar som inte var relevanta kunde jag på så sätt lättare förhålla mig till resultatet utifrån mina 

frågeställningar. Viktigt var dock att återgå till inspelningarna för att inte missuppfatta det 
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transkriberade materialet och för att kontrollera så att citaten eller referaten överensstämmer 

med angiven kontext. 

 

4.4 Reflektion över metoden 
Jag var medveten om att det finns nackdelar med att den intervjuade får tid att tänka över sina 

svar innan intervjuerna ägt rum men ansåg att det var rimligt att lärarna får tid att reflektera 

kring hur de arbetar med kunskapskraven. Även om lärarna inte hade fått frågorna i förtid 

finns det alltid en risk den intervjuade anpassar svaren till att stämma överens med det denne 

tror att den som intervjuar vill höra. Här upplevde jag dock att min nyfikenhet som 

lärarstudent hjälpte lärarna att känna ett självförtroende i sina metoder, då de trots allt sitter 

inne på mer erfarenhet av en praktik jag till störst del fått beskriven i kurslitteratur.  

 Anledningen till att jag valde en semistrukturerad intervjuform var att den är friare. 

Lärarna fick själva bestämma vilka vägar samtalet skulle ta och vari fokus skulle ligga, vilket 

skiljer sig från mer strukturerade intervjuer eller kvantitativa metoder utifrån exempelvis 

enkäter. Den här typen av kvalitativ undersökning baserad på semistrukturerade intervjuer 

innebar att samtalet ibland fokuserar på ”fel” saker i förhållande till studiens syfte. Så länge 

frågeställningarna, i större eller mindre mån, blev besvarade var det dock inte det ett problem. 

Ibland ledde dessutom utsvävade svar till något relevant. Istället för att avbryta den 

intervjuade eller byta ämne blev det viktigt att vägleda den intervjuade, ofta genom 

följdfrågor, så att samtalet återgick till att handla om värdeorden och inte exempelvis 

bedömning i stort. Ytterligare en faktor att ta hänsyn till inför och under intervjuerna var mina 

förutfattade meningar om lärares metoder utifrån den kurslitteratur jag tillägnat mig. Med en 

mer strukturerad intervjuform hade funnits risk för att mina frågor skulle vara för tydligt 

riktade och därmed påverka lärarens svar. När jag frågade om just metoder var det flera som 

var osäkra på om de förstått frågan rätt, ofta för att lärarna inte tänkte på sina vardagliga 

arbetssätt som det jag definierade som metoder. Vid de tillfällena bad jag dem att svara 

utifrån deras tolkning av frågan och låta mig ställa följdfrågor om jag behövde 

förtydliganden.   

 Att fyra av lärarna jag intervjuade är förstelärare och att samtliga har en längre erfarenhet 

av undervisning på gymnasiet är en slump och inte något jag uttryckligen eftersökte. Att 

majoriteten av lärare är förstelärare är något som bör tas i beaktning, då de inte nödvändigtvis 

representerar alla lärare i det att de fått stor möjlighet att fortbilda sig. Att det var flera 

förstelärare som ställde upp som informanter är dock rimlig då de ofta har i uppdrag att 
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representera skolan de arbetar på. Det kan dessutom anses fördelaktigt för undersökningen att 

förstelärare ska vara uppdaterade inom nyare forskning gällande exempelvis bedömning och 

kunskapskrav. Även om de inte nödvändigtvis representerar alla lärare så spelar de en viktig 

roll i att sprida sin kunskap till andra lärare på skolan. Även yrkeserfarenheten är något som 

kan påverka resultatet, då både metoder och tolkningar möjligen skiljer sig mellan lärare som 

fått flera år på sig att arbeta med eller reflektera över detta och lärare som inte har det. 

Självklart hade det varit önskvärt att få möjlighet att intervjua fler lärare med bredare 

åldersspann, yrkeserfarenhet, från olika kommuner och så vidare för att kunna peka på 

problem eller attityder. Trots studiens ringa tidsram och omfång ämnar jag dock synliggöra 

lärares olika praktiker, tolkningar och metoder och relatera dessa till Skolverkets riktlinjer. 

 

5 Resultat 
I resultatdelen presenteras analysen av det insamlade materialet, alltså vad som framkommit 

utifrån intervjuer med lärare om värdeorden i kunskapskraven. Utifrån lärarnas svar har tre 

kategorier konstruerats, vilka går att koppla till frågeställningarna. Avsnitt 5.1 berör lärares 

förståelse, eller tolkningar, av kunskapskraven. I avsnitt 5.2 tas upp vilka metoder dessa 

förståelser utmynnar. I avsnitt 5.3 förs fram vilka effekter dessa förståelser, och därigenom 

metoderna, får för lärarnas elever. När samtliga eller flera av de intervjuades metoder eller 

åsikter överensstämde presenteras detta som generella referat. Vid de tillfällen då någons åsikt 

eller metod skiljde sig åt framkommer det genom referat eller citat.  

 

5.1 Lärares tolkningar av värdeordens innebörd 
5.1.1 Värdeorden som professionellt redskap  

Alla lärare i studien konstaterade att det är lärarens uppgift att tolka värdeorden i förhållande 

till undervisningen och kunna förklara för eleverna hur begreppen hänger ihop med innehållet 

i svenskämnet. Både Jenny och Nils förklarar för eleverna under de inledande veckorna på en 

kurs att kunskapskraven är ”ett professionellt redskap”, som Jenny uttrycker det. Med det 

menas här att värdeorden syftar till att styrka lärarens förståelse för vilka kunskaper som 

krävs, snarare än att eleven ska förstå orden i sig. Nils menar att ”det vore fel att vara sådär 

transparant som man tror att man kan va’, att dom kan läsa kunskapskraven och därmed förstå 
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vad dom ska göra. Det är ingen didaktisk kommentar. Det är väl det som har stört mig. Att 

alla, lärare föräldrar elever, ska kalibrera sig mot dom där”. 

 Jenny påpekar att parallellt med uppgiften att tolka kunskapskraven måste det också tydligt 

framgå vad hon läser in i dem, ”så att det inte blir en gissningslek för dem”. Hon påpekar 

dock att trots att det i viss mån finns en samsyn på skolan så är värdeorden trots allt knutna till 

en person och dennes tolkning. Det här påverkar det bedömningsarbete som lärare gör, men 

hon förstår inte hur det skulle kunna vara på något annat sätt när så mycket faller på lärarens 

egen förståelse av sitt ämne. Det uppstår dock meningsskiljaktigheter lärarna emellan 

gällande hur transparensen tar sig uttryck. Nils tar som nämnt inte upp värdeorden i sin 

undervisning. En del av den metod han använder sig av är överenskommelsen mellan honom 

och hans elever att det är han som äger förståelsen av kunskapskraven. För honom innebär det 

att han inte använder sig av värdeorden för att prata om elevers texter, utan av ett metaspråk. 

Han menar här att ”när det samtalet blir förtroendefullt, då är det inget problem”, vilket han 

ställer i kontrast till kollegor som oftare hänvisar till kunskapskraven och enligt honom även 

oftare får frågor relaterade till produkter snarare än processen.  

 Flera av lärarna anser att det finns en samsyn inom lärarkollegiet gällande hur till exempel 

en bra text ser ut. Det menar de till viss del grundas i att alla har en universitetsutbildning. 

Angående just utbildning påpekar dock flera av lärarna att de inte upplever att de fått en 

tillräckligt god grund i just bedömning och i att tolka kunskapskraven. De kunskaper de har i 

området är oftast något de själva tillägnat sig genom material från Skolverkets hemsida eller 

kurser. Parallellt med det nämner flera av lärarna att en avgörande faktor för att kunna göra 

rimliga och konsekventa bedömningar är erfarenhet. Helen konstaterar att ”när man rättat 

tusentals texter får man en känsla, det kan man inte lära sig. Det lär man sig genom övning”. 

Något som krävs för att läraren ska kunna avgöra hur en text förhåller sig till värdeorden i 

kunskapskraven är alltså att denne har granskat och rättat flera elevarbeten. 

 Att faktiskt kunna tolka kunskapskraven handlar alltså till stor del om att under flera års tid 

ha mött elevtexter och fått öva upp sig i att se mönster för vad som är ett bra elevarbete. 

Konsekvensen av erfarenheten blir ett slags fingertoppskänsla. Nils tror att det finns en 

”gemensam horisont” där lärare har någon sorts kollektiv förståelse för vad som är ett bra 

elevarbete sett utifrån helheten. Det behöver dock inte betyda att lärare skulle vara överens 

om exakt vilka delar, uttryck och så vidare i en text som definieras som bra. På hans skola är 

det andra lärare som har intresserat sig för hans modell för att arbeta med kunskapskraven. 

Han har dessutom fått dela med sig av det vid samarbeten med andra skolor. Dock påpekar 
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han att det handlar om mycket tid och arbete, att det handlar om ett arbetssätt vilket varje 

lärare måste arbeta in som en del av sina rutiner. 

 

5.1.2 Lärarnas attityder till Skolverkets riktlinjer 

När informanterna frågades om huruvida värdeorden i kunskapskraven utgör ett stöd för dem 

svarade Helen: ”Dom här kriterierna hjälper inte nån, höll jag på att säga. Dom är så pass 

luddiga och diffusa och svåra att begripa så det blir som ord bara [för eleverna]. Vi lärare 

tycker också att dom är jättesvåra att göra begripliga”. Något som var gemensamt för flera av 

de intervjuade var ett frågasättande eller ett problematiserande av värdeorden i 

kunskapskraven. Beroende på hur lärarna förstår kunskapskraven så blir användandet av dem 

mer eller mindre relevant i deras undervisning. Några av lärarna menar att de bör skrivas om, 

medan några av dem anser att det bara skulle komplicera saken ytterligare.  

 Karin påpekade att det händer att lärare utnyttjar tolkningsutrymmet inom kunskapskraven 

för att frångå vad som faktiskt står. Karin tycker att Skolverkets bedömningsunderlag är 

användbart och många gånger tydligt men konstaterar att tolkningsutrymmet möjliggör för 

lärare att sätta betyg utifrån andra parametrar än elevernas faktiska kunskapsnivå. Karin 

beskriver hur kvalitéer som kan påverka elevens betyg så som egenskaper, eller som i många 

fall på hennes skola, utifrån föreställningen om att vissa kunskaper inte kommer vara 

avgörande i elevens framtida yrke. Angående just tydligheten från Skolverkets sida 

konstaterar flera av lärarna att det ändå finns positiva delar i de material de utgår ifrån. I 

kunskapskraven tycker Jenny att ordval som disponering är lyckade, då det är ett begrepp som 

lärare använder sig av till vardags. Närheten till ämnets diskurs gör det lättare för läraren att 

tydliggöra innebörden i exempelvis väldisponerad. 

 Flera av lärarna menar att nationella proven fyller en funktion i att relatera värdeordens 

innebörd till en text. Helen förklarar att de exempel på texter som motsvarar olika betyg samt 

kommentarerna till dem blir en slags avstämning, då de ofta liknar de texter lärare möter i sitt 

vardagliga arbete: ”Man blir lite hemmablind och det här blir lite droppen som urholkar 

stenen. Men rycker upp sig till nationella och känner att nej, det är inte för hårt. Vi måste 

upprätthålla nån slags standard.” Jenny håller med om nationella provens balanseraserande 

funktion och påpekar att de, tillsammans med de filmer och bedömningsstöd som Skolverket 

erbjuder, fungerar som en rikslikare. Helen hänvisar här till olika skolors egna tolkningar av 

värdeorden och menar på att det kan vara bra men att det kan finnas en risk med det, ”då blir 

det ju något annat”.  
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5.2 Lärarnas metoder för att kommunicera ut värdeorden 
5.2.1 Sammanhang då lärarna pratar om värdeorden  

De tillfällen då lärarna tar upp, nämner eller diskuterar kunskapskraven är i stort desamma för 

samtliga lärare i studien. Fler av dem har standardiserade tillvägagångssätt där 

kunskapskraven, och därmed värdeorden, lyfts i början av varje kurs och vid 

bedömningstillfällen. Helen konstaterar att fördelen med att ta upp kunskapskraven när hon 

introducerar kursen är att hon här kan ge en översikt över ”hur kursen kommer se ut, vad den 

ska innehålla och hur kunskapskraven ser ut”. Även Karin inleder läsåret med att introducera 

eleverna för kunskapskraven. I årskurs 2 och 3 sker detta genom en kortare presentation men i 

årskurs 1 förklarar hon för eleverna hur hon, och övriga lärare i de gymnasiegemensamma 

ämnena på skolan, tolkar värdeorden. Stor del av informationen ges alltså direkt till eleverna, 

men efter introduktionen finns kunskapskraven även tillgängliga på skolans läroplattform.  

 Kommunicering av elevernas prestationer i relation till värdeorden sker på olika 

läroplattformar, så att eleverna själva kan gå in och läsa dem och utifrån dessa identifiera 

vilken nivå de ligger på. Det fungerar som en sorts uppföljning på vad som tagits upp i 

helklass. Efter en första introduktion finns anledning att återigen ta upp kunskapskraven vid 

bedömningar, vilket sker utifrån specifika examinationer och oftast i samtal en och en.  Hur 

många gånger en elev bedöms i ett specifikt kunskapskrav varierar, men samtliga informanter 

har som ambition att testa eleven flera gånger i samma kunskaper. Eleverna får dessutom 

möjlighet att visa vilken nivå de ligger på genom olika examinationer så som muntligt, 

skriftligt, i grupp eller enskilt, för att eleven ska få all möjlighet att visa sina förmågor. Vid 

examinationstillfället finns de kunskapskrav och värdeord som eleverna kommer att prövas i 

tillgängliga i form av matriser. Lärarna återkommer därefter till dessa matriser där eleven får 

feedback.  

 Konkretiseringen av värdeorden sker alltså även vid återkoppling, där lärarna kan 

dessutom får möjlighet att exemplifiera utifrån elevernas egna arbeten. En viktig del av 

processen är att eleverna får konkreta och praktiknära exempel på vilka delar i deras texter 

eller tal som motsvarar värdeorden och hur de kan arbeta för att ta sig vidare i processen. 

Utöver vid olika bedömningstillfällen brukar Jenny använda sig av kunskapskraven under 

betygssamtalen, vilka sker en gång per termin. Vid de tillfällena fungerar kunskapskraven 

som ett bollplank, där hon kan utgå från elevens mål och se till hur en utveckling skulle kunna 

ske utifrån de målen. På så sätt kan Jenny mer tydligt formulera för eleven vad hon saknar i 

elevernas arbeten vid det tillfället. Hon understryker vikten av att ”dyka ner i 
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kunskapskraven” under arbetens gång, och menar att det är lättare att kunna identifiera 

utvecklingspotential och problemområden utifrån elevens arbeten.  Karin påpekar att det 

finns lärare som anser att det är farligt att använda matrisen under kursens gång, men att hon 

själv inte upplever det så. Användandet ger enligt henne snarare en struktur och en tydlighet. 

Hon understryker dock att det är viktigt att läraren berättar och skriver kommentarer om hur 

eleven ligger till, så att röda markeringar i matriser inte ger intryck av en helhetsbedömning. 

 

5.2.2 Lärarnas metoder för att konkretisera värdeorden 

När lärarna i studien redovisade sina metoder för att kommunicera ut värdeorden till sina 

elever framgick att samtliga konstaterade att det är svårt att konkretisera värdeordens 

komplexa innebörd så att eleverna kan förstå. Det här handlar inte bara om omformulering, 

utan är en sorts praktik. Lärarna gör dessutom olika tolkningar av hur kunskapskraven ska 

praktiseras och det leder till att skolorna de arbetar på utformat egna modeller och mallar för 

att kunna ”komma åt” vad kunskapskraven försöker uttrycka.  

  Både Jenny och Karin arbetade utifrån en skolgemensam eller ämneslagsgemensam mall. 

I Jennys fall tar mallen avstamp i specifika moment och uppgifter, där det redogjorts för vilka 

kunskapskrav som skulle komma att behandlas och getts exempel hur eleven kan visa att hen 

ligger på en mer eller mindre avancerad nivå. En viktig aspekt är att eleven får möjlighet att 

visa kunskaper på samtliga nivåer. Som exempel ger Jenny samtal rörande planering inför ett 

moment i grammatik: ”Då kan vi diskutera, vad betyder det att utförligt kunna diskutera en 

fras. Där skulle det kunna vara så att du får arbeta med din egen text och du ska gå tillbaks 

och diskutera hur du arbetar med bisatser och huvudsatser till exempel. Du ska kunna skilja 

på dom och då tycker vi att du är utförlig eller inte”. Utöver förberedelser utifrån 

skolgemensamma mallar arbetar flera av lärarna med olika typer av sambedömning efter det 

att moment har avslutats. Det sker antingen i ämneslag eller på så sätt att de tar stöd av 

kollegor när de är osäkra. Sambedömning innebär inte enbart att lärarna bedömer, utan här 

ingår även en diskussion om underlaget i kontrast till just värdeorden.  

 Karin arbetar också utifrån ett dokument, men här är det snarare innebörden av de olika 

värdeorden som fastställs. Dokumentet finns tillgängligt i samtliga klassrum och utgör en 

sorts vägledning för hur lärarna på skolan kan beskriva ord som välgrundat eller nyanserat. I 

dokumentet beskrivs värdeorden som parallella snarare än som kunskaper som hakar på 

varandra. Visserligen ställs enkelt (där eleven ska få med ”allt grundläggande, precis så 

mycket som behövs för att man ska förstå”) mot utförligt (där det mesta som är relevant ska 
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finnas med) men förklaringarna till nyanserat, översiktligt och välgrundat står på relativt egna 

ben.  Om välgrundat står att det ska finnas en förklaring. Karin förklarar det som att om en 

elev skriver att ”Selma Lagerlöf skriver såhär, då måste det hakas på en förklaring. Hur kan 

jag se det? Ja, hon skriver ofta romantiserande om saker, det kan jag se i det här citatet för att 

– då är det välgrundat”. Vissa av förklaringarna till värdeorden tycker Karin fungerar bra, 

andra mindre bra. För nyanserat står till exempel att det bör finnas flera perspektiv för att se 

gråskalan, att allt inte är svart eller vitt. Karin konstaterar att eleven behöver vara på en högre 

språklig nivå för att förstå den typen av metaforiskt språk.  

 Hur lärarna involverar värdeorden i undervisningen varierar. Helen påpekar att hon ibland 

kan säga att ett elevarbete inte är utförligt och nyanserat men problematiserar den här typen 

av språkbruk, för ”vad är då utförligt och nyanserat?”. För att tydliggöra innebörden i 

värdeorden arbetar Malin med anonyma elevexempel eller egna exempel som hon förhåller 

värdeorden till. Via exemplen visar hon på hur olika perspektiv bidrar till en nyanserad text, 

och hur exemplifieringar gör texten mer utförlig. Hon konstaterar att en fördel med just 

svenskämnet är att det finns stora mängder underlag att använda sig av på Skolverkets 

hemsida, och menar att ”i och med att dom [kunskapskraven] är så pass abstrakta och lätta att 

tolka på olika sätt så är det nästan bara genom exempel som man kan förklara det”. Karin 

arbetar kontinuerligt med värdeorden och påpekar att det är viktigt att förhålla sig till 

Skolverkets uttryck i kunskapskraven, men konstaterar att det inte alltid är ultimat att använda 

sig av värdeorden rakt av i kommunikation med eleverna. För att eleverna ska förstå behöver 

hon stanna upp ibland för att förklara och exemplifiera.  

 Gällande användandet av de faktiska värdeorden skiljer sig Nils metoder åt från de övriga 

lärarnas. Han nämner och behandlar värdeorden i början av varje kurs, men han använder 

sällan värdeorden i sig för att beskriva elevernas förmågor. En del av Nils metod är att 

medvetengöra eleverna om att värdeorden är något förhållandevis oklart. Därefter utgör en 

stor del av Nils introduktion till kursen att undervisa eleverna i ett metaspråk som inte skiftar i 

betydelse beroende på situation. Syftet med metaspråket är att eleverna ska kunna prata om 

det de producerar för bedömning: ”Vad jag gör är att jag undervisar kring vad jag kallar då 

nån slags kärnförmåga-innehåll som handlar om skrivande, tolkande och färdigheter”. Nils 

menar på att syftet med hans metod är att utveckla ett lärar-och elevgemensamt språk, vilket 

tar sin utgångspunkt i svenskämnets diskurs, för att kunna föra en dialog runt kunskapskraven 

och på så sätt få eleverna att förstå vilka krav som ställs och hur de kan utvecklas. Det 

modellerade sätt Nils använder finns precis som för Karin och Jenny i dokumentform, men 

utgår från grammatiska begrepp. Medan nyanserat främst exemplifieras i Malins och Jennys 
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fall och främst förklaras (förenklat sett) i Karins och Helens fall så är det i Nils fall något som 

tar avstamp i vilka förutsättningar som krävs för att en text ska kunna bli exempelvis 

nyanserad. Nils beskriver att ”En nyanserad text har massa olika kvalitéer. Förutom att ha en 

komplex syntax så har den en varierad syntax, en röd tråd som är tydlig, och så pratar vi en 

massa om vad det innebär”.  

 Helen konstaterar att det är svårt att prata om värdeorden eller ge exempel på vari kvalitéer 

ligger utan att ha en elevtext som grund. Utifrån elevens egna texter kan hon dessutom själv 

be eleven att förhålla texten till formuleringarna i kunskapskraven. Här arbetar Malin med 

elevexempel där eleverna kontinuerligt får möta texter och själva sätta betyg på dessa utifrån 

olika delar i kunskapskraven, så som disposition eller språk och stil. Hennes elever arbetar 

med kamratbedömning och bedömning av sina egna texter utifrån värdeorden. I Malins 

klassrum fungerar kamratresponsen som övning inför det avslutande examinationstillfället. 

Gällande diskussioner om att involvera elever i bedömningsprocessen så påpekar dock flera 

av lärarna tidsbristen som ett hinder för den typen av arbete. 

 

5.3 Följder av lärarnas metoder 
5.3.1 Elevernas förståelse av kunskapskraven  

När lärarna frågades om deras uppfattning av elevernas förståelse så angavs två olika typer av 

förståelse. Den ena handlade om den faktiska förståelsen av kunskapskraven, och den andra 

om förståelsen för vad som utgör det lärarna tidigare benämnt ”en bra text”. Flera av lärarna 

konstaterar att det är få elever som faktiskt förstår vad som pratas om under den 

introducerande delen av kursen där kursplanen och kunskapskraven nämns. Om själva 

kunskapskraven menar Nils att eleverna i grund och botten inte förstår dem: ”Dom förstår 

dom som kvantitativa perspektiv. Om man bara säger fler saker utifrån fler vinklar, det 

kvantifieras”. Han konstaterar att det är en viss typ av förståelse då kvantitet rent syntaktiskt 

kan innebära fördjupning och förändrat fokus i en text då en längre text ofta innehåller mer 

bisatser, vilka i sin tur är en antydan till ett mer analytiskt språk med formuleringar som ”å 

andra sidan” och så vidare. Därmed finns större möjlighet för eleven att visa på nyanserade 

perspektiv. Dock påpekar han att en del elever förstår denna kvantitet som att perspektiv bara 

ska radas upp, utan att för den sakens skull ställas i kontrast till varandra. Här uppstår 

dilemman om att de olika perspektiven är åtskilda men enkla, och det illustrerar dessutom 

gapet som uppstår mellan att förstå kunskapskraven som instruktion och som praktik. Malin 

som till stor del arbetar utifrån elevexempel upplever inte elevernas förståelse som 
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kvantitativ, utan menar på att ett systematiskt arbete med värdeorden möjliggör förståelse för 

”tänket” inom kunskapskraven. Hon menar att en viktig del av det systematiska arbetet är 

feedback, och att så länge hon som lärare arbetar konsekvent med det så möjliggörs både 

förståelse för värdeorden och förståelse för den egna utvecklingen. 

 Även Karin kan uttyda en uppdelning i klassrummet. Hon konstaterar att det finns en 

diskrepans mellan elever som fått höra om kunskapskraven genomgående under sin skolgång 

och de som inte har det. Hon påpekar att hon har elever som aldrig har mött eller uppfattat 

kunskapskraven och att bristen på kontinuitet förstärker en uppfattning om värdeorden som 

”konstiga ord”. Jenny påpekar att för lågpresterande elever kan matrisen fungera positivt i den 

mån att uppnådda mål visualiseras. För elever som kämpar med svenskämnet kan en 

grönmarkerad ruta leda till ökat självförtroende. Det stärker dock inte elevens kunskap om 

vad i prestationen som motsvaras i ett visst värdeord. Även Nils konstaterar att vissa elever 

har en metaförståelse över sin egen praktik. Dock behöver det enligt honom inte finnas en 

koppling mellan elever som är självlärande och förståelse för begreppen i kunskapskraven. 

Enligt Nils är det den komplicerade relationen mellan ämneskunskap och metaförståelse som 

ligger till grund för hans metoder, där en viktig förutsättning är utvecklandet av ett 

gemensamt språk mellan läraren och eleverna. 

 

5.3.2 Allmän språkförståelse som förutsättning för att förstå värdeorden 

Helen konstaterar att det är svårt för lärare att förklara värdeordens innebörd och att det 

försvåras ytterligare då vissa elever har god självinsikt medan andra inte är med på vad som 

pratas om över huvud taget: ”Vissa elever är mer språkbegåvade helt enkelt. Och dom som är 

det, dom förstår ju och gör något åt det. Dom som inte är det varken förstår och då kan dom 

inte göra något åt det”. Helen konstaterar att en elev som nått A-nivå ofta är klarsynt och att 

förståelse för vad denne bedöms utifrån ofta går hand i hand med den klarsyntheten. 

Samtidigt framgår bland vissa av hennes elever att de inte förstår hur hon i sina bedömningar 

utgått från kunskapskraven – något som tar sig uttryck i genomgående otydlighet i arbetena 

och kommentarer som ”jamen du fattar ju vad jag menar”. Här menar Jenny att det finns en 

distinktion inom kunskapskraven, där vissa elever kan ha talang för språk men inte 

nödvändigtvis verktygen, medan andra elever kan visa att de har verktygen men saknar en idé 

– här hänvisades till de skriftliga nationella proven. Hon upplever det som att elevernas 

mognad kan komma att spela roll vid lärares bedömning och att vissa elever får lägre betyg 

för att de inte kan motsvara kunskapskraven i stunden. Några av lärarna konstaterar att för att 
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kunna utvecklas så krävs ett ihärdigt arbete, men att i vissa fall får blir eleverna underkända 

trots att de visar att de behärskar verktygen.  

 Flera av lärarna påpekar att det finns de elever som trots hårt arbete inte gör framsteg. Här 

kan faktorer som dyslexi till läs- och skrivsvårigheter spela in och Helen konstaterar att vid 

den typen av svårigheter så blir värdeorden i kunskapskraven ett hinder, då det också handlar 

om text att begripa. Vid sådana fall involverar Karin specialpedagoger, hon fastslår att elevers 

olika förutsättningar inte ska vara avgörande för möjligheten att förstå vad de ska göra och 

hur. Även Nils identifierar den här typen av problematik och konstaterar att ett övergripande 

problem är hur vi bygger en skola där texters kvalitet hela tiden är överordnad och där 

instruktioner inte är det största problemet för eleven. För honom ligger svaret till stor del i att 

skapa ett gemensamt metaspråk med eleverna, så att de till slut själva kan analysera sina 

texter därmed förstå progressionen inom kunskapskraven genom egna verktyg och utifrån 

sina egna reflektioner. Även om hans metoder skiljer sig från de andra lärarnas så finns 

likheter, däribland ett formativt tänk. 

 

5.3.3 Att praktisera värdeorden 

Flera av lärarna återkommer till förståelsen av kunskapskraven som praktik, och att precis 

som med all kunskap så behöver eleven äga förståelsen för att faktiskt kunna låta denna 

förståelse komma till uttryck. Nils förklarar det som att eleverna ”Måste förstå vad du ska 

göra och sen gäller det att göra det hela tiden. [---] Att äga sin förståelse är att göra nånting 

och sen kunna göra om det där. I en annan kontext eller förstå vad man har gjort”. Karin 

påpekar att om en elev presterar på A-nivå vid flera tillfällen i mitten, men inte under 

exempelvis nationella provet, så behöver det inte betyda att den här eleven inte äger 

kunskapen. Hon berättar att elevernas ägande av kunskapskraven ofta tar sig uttryck genom 

frågor och att de själva tar ansvar för sin utveckling med stöd av kunskapskraven och Karin 

kommentarer. Även Jenny har identifierat kunskapskraven som hjälpmedel för 

högpresterande elever. Hon menar att det är dessa elever som ger sig på att tolka innebörden i 

värdeorden genom att hela tiden fråga henne utifrån det de arbetar med. Frågor om 

värdeorden i förhållande till elevernas egna arbeten som konfirmation på förståelse är något 

som även Malin identifierat, hon menar dock att det inte finns tydliga åtskillnader mellan 

vilka elever som visar på just den här förståelsen.  

 Några av lärarna menar att eleverna inte kan förstå värdeorden i kunskapskraven fullt ut, 

för det innebär i sig att de har kunskapen. Jenny förklarar det på följande sätt: ”Det stora 
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pedagogiska dilemmat är att kunna förklara att ett kunskapskrav är en kunskap som man har. 

Det är inte så att om du skriver två sidor till så får du A, det är inte det de handlar om. Som en 

sorts kunskapsbank. Det är också därför det blir svårt att använda matrisen väldigt konkret”. 

Du kan alltså inte förstå vad nyanserat innebär förrän du förstår vad som krävs av dig, i olika 

sammanhang, för att producera något av högre komplexitetsgrad. Nils menar att den 

sammanvävda processen av förståelse och utförande här är en del av logiken i 

kunskapskraven, och att det är något som många lärare missar. Han menar att eleverna kan 

förstå värdeorden rent teoretiskt, i bemärkelsen att man förstår en instruktion, men att bara för 

att du förstår vad du ska göra så behöver det inte innebära att du kan utföra det. Det ställs i 

kontrast till Malins syn på förståelsen av kunskapskraven. Hon menar visserligen att det är 

viktigt att eleverna kan göra värdeorden till sina egna och få möjlighet att praktisera dessa 

men att det här är något som möjliggörs genom att diskutera värdeorden med andra, genom 

exempelvis kamratbedömning. Här påpekar Malin att ett viktigt inslag för att kunna förstå 

kunskapskraven är att diskutera dem. För henne gäller det här inte bara inom lärarkollegiet, 

utan även för eleverna.. Hon menar på att elevers uppfattning av värdeorden som otydliga är 

en konsekvens av att inte arbeta praktiskt med värdeorden. Om eleverna inte får se exempel 

på utförlighet i en text kan de inte heller praktisera det kunskapskraven kräver.  

 

6 Diskussion  
Beroende på vilken inställning läraren har till kunskapskraven, och kanske framför allt graden 

av skicklighet i att kunna konkretisera värdeordens innebörd så att det blir begripligt för 

eleven, så ställs olika krav på elevens förmåga att ta till sig och själv konkretisera och 

praktisera kunskapskraven. Samtliga lärare i studien konstaterar att kunskapskraven är svåra 

att förstå, både för dem och för deras elever. De konstaterar även att det är lärarens uppgift att 

tolka dessa, trots att det är ett svårt uppdrag, men de har alla olika metoder för att genomföra 

detta rent praktiskt.  

 Något som går att uttyda utifrån resultatet är att lärarna förhåller sig till Skolverkets 

instruktioner och tanken om lärarens självständighet som motpoler. Medan Karin, Malin och 

Helen arbetar nära värdeorden genom att försöka förklara och exemplifiera dessa så har Jenny 

tagit ett steg bort från Skolverkets ordval genom att ämneslagsgemensamt arbeta med 

värdeorden i olika kontexter. Eftersom de olika momenten som Jennys undervisning utgörs av 

planeras och diskuteras i förväg kan hon röra sig från värdeorden och snarare vända sig till ett 
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språk med tydligare koppling till ämnet i sig. Nils har tagit ytterligare ett steg bort från 

värdeorden och nämner sällan dessa för sina elever, utan har genom att tolka dessa utformat 

ett eget ämnesspråk för att kunna komma åt det han vill åstadkomma. Oavsett hur implicit 

eller explicit värdeorden används i undervisningen så är dessa dock något lärarna förhåller sig 

till. Wikström understryker att tolkningarna av värdeorden måste vara korrekta för att de 

slutgiltiga betygen ska bli rättvisa (2007:22) Här går alltså fortfarande att föra en diskussion 

om likvärdighet då lärarens sätt att arbeta med värdeorden, mer eller mindre explicit, kan visa 

hur olika former av samsyn tar sig uttryck. 

 Wikström fastställer att en anledning till lärares svårigheter att tolka värdeorden är 

bristande utbildning, vilket samtliga lärare bekräftar (2007:8). De påpekar att den utbildning 

de fått för att kunna utföra bedömningar varit undermåliga, om ens befintliga. Det till trots att 

arbeten med bedömning utgör en stor del av lärarnas vardagliga arbete. En konsekvens av det 

menar Wikström blir just subjektivitet och ökat tolkningsutrymme (2007:8). Det framstår 

dessutom som en självklarhet bland lärarna i studien att det tar flera år att kunna identifiera 

vilka kvalitéer som motsvaras av värdeorden. Här blir dock frågan vad det innebär för 

nyexaminerade lärare, och hur det påverkar reliabiliteten vid lärares bedömningar. En del av 

lärarprofessionen är att kunna bedöma texter och att möjliggöra maximal utveckling för 

eleverna. Men om en förutsättning för att kunna göra kvalificerade bedömningar som lärare är 

erfarenhet, vad säger det om kompetensen hos nyexaminerade lärare?  

 För att kunna komma ifrån bedömningsproblematiken diskuterar lärarna några alternativ. 

Ett av dessa är att det ska ställas högre krav på tydlighet gällande vad värdeorden innebär. 

Lärarna i Skolverkets rapport Utvärdering av den nya betygsskalan samt kunskapskravens 

utformning (2016:119) var positiva till vissa delar av kunskapskraven, framför allt gällande 

tydligheten i progressionen och att samma ord används genomgående. Även om lärarna i den 

här studien anser att värdeorden är svårtolkade och otydliga så identifieras även positiva 

aspekter när det gäller kunskapskravens struktur och det faktum att de utgör ett ramverk som 

alla lärare oavsett var de undervisar eller vilka erfarenheter de har ska utgå ifrån. Det förblir 

dock problematiskt att lärare förväntas kunna bedöma elevarbeten utifrån de ämneskunskaper 

de tillägnat sig under sin utbildning mot kunskapskraven, när relationen mellan 

ämneskunskaperna och det som produceras inom skolans värld på många sätt är svåra att 

förhålla till varandra. Liberg (2015)  konstaterar dessutom att lärare varken fått tid eller stöd 

för att kunna utveckla ett språk för att kunna genomföra likvärdiga och välmotiverade 

bedömningar. Trots det anses det vara en del av lärarens profession att kunna fylla värdeorden 

med ett innehåll samt att kunna utveckla ett språk för att kunna prata om värdeordens 
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innehåll. Flera av lärarna påpekar dock att det krävs år av erfarenhet för att kunna se vad som 

är ett A. Parallellt med det konstaterar Liberg (2015) att 2011 års reform verkställdes utan att 

först förankras bland lärare och skolledningar och Nordenfors påpekar att det som beskrivs 

som transparens inom kunskapskraven snarare är på statens villkor än på lärarnas (2017:24). 

Utifrån det resonemanget är det förståeligt att det tagit lång tid för lärare att kunna identifiera 

det informanterna pratar om som brister eller kvalitéer i elevarbeten, och framför allt att hittat 

fungerande metoder för att synliggöra dessa kvalitéer eller brister både för sig själva och för 

eleverna i relation till värdeorden. 

 En viktig del i det Jönsson benämner som lärande bedömningar, vilket tar grund i ett 

formativt tankesätt där eleverna ständigt ska vara medveten om vad som krävs av dem och 

hur det förhåller sig till kunskapskraven, är transparens (2013:20). Synen på transparensen 

varierar dock lärarna emellan. Väsentligt för transparensarbetet är lärarnas uppfattning av vem 

som äger förståelsen av kunskapskraven. Här menar vissa att värdeorden kan och bör 

exemplifieras eller på andra sätt konkretiseras för att eleverna ska förstå deras innebörd, 

medan andra menar att värdeorden är ett lärarverktyg som varken elever eller föräldrar 

behöver förhålla sig till. Nils förklarar det som att transparens gällande vad som krävs av 

eleverna inte är detsamma som att värdeorden i sig fungerar som didaktiska kommentarer. Det 

Nils uttrycker här handlar om ett mandat gällande just förståelsen. Däremot framkommer från 

hans övriga svar att transparensen för hans del snarare handlar om att synliggöra vad som ska 

göras och hur. Kommentaren gällande tolkningsutrymmet för samtliga ”inblandade” är dock 

något värt att notera. Några av lärarna menar dock att det kan vara farligt att frångå 

Skolverkets språkbruk för att prata om processer och produkter. Eventuellt är tanken även 

sprungen ur idén om det professionella redskap Jenny refererar till.  Det finns visserligen en 

gemensam inställning där alla lärare är överens om att det måste vara tydligt vad eleven ska 

göra, vilka målen är och hur eleven kan arbeta för att utvecklas. Lärarnas inställning till och 

arbete för att nå transparens kan i sig utgöra en tolkning av rekommendationer från det 

underlag de tillägnat sig. Liberg (2015) konstaterar att det är en del av lärarens profession att 

kunna utveckla ett språk för att kunna synliggöra innebörden i värdeorden, men här sägs inte 

något om att värdeorden i sig behöver synliggöras. Även metoder för lärande bedömningar 

ska tydligt kommunicera förväntningar utifrån mål och kunskapskrav till eleverna. Det ska 

enligt Jönsson göras med öppenhet, stöd och hjälp och konkreta exempel (2013:53 f.). Här 

finns alltså inte heller något uttalat om huruvida värdeorden bör involveras. Intressant är här 

hur lärarna relaterar dessa delar av formativ bedömning till faktiska matriser. Trots att lärarna 

är av samma mening så blir utfallen olika.  
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 När lärarna frågades om samsyn gällande värdeorden inom lärarkollegiet så framkom 

inledningsvis olika synsätt på själva innebörden av begreppet samsyn. Jönsson och Thornberg 

menar att det är svårare att avgöra huruvida lärare har samsyn eller samstämmighet. Samsyn 

innebär att lärarna förstår och tolkar värdeorden på samma sätt medan samstämmighet handlar 

om att utfallet, alltså betyget eller omdömet, blir detsamma (2015:389). Här menar vissa av 

lärarna i studien att samsyn är något som kan råda inom ramen för skolan, men att samsyn på 

nationell nivå är mer svåråtkomligt. Andra pratar om samsyn i relation till samstämmighet 

och menar på att när lärare pratar om vad det är som leder fram till ett visst betyg så varierar 

motiveringarna. Vad lärarna kommer fram till, även om det är utifrån andra termer, är alltså 

att det råder samsyn men sällan samstämmighet. Samsynen är alltså en konsekvens av 

liknande utbildningar, men samstämmighet möjliggörs inte genom denna gemensamma 

utgångspunkt. Jönsson och Thornberg menar att genom diskussioner med andra lärare så kan 

kollegiet slutligen nå en gemensam förståelse för hur styrdokument ska tolkas och tillämpas 

(2015:392)  

 Trots att lärarna arbetar kollegialt uppstår i vissa fall meningsskiljaktigheter gällande vilka 

delar i elevarbeten som är av god kvalitet och vilka som inte är det. Några av lärarna noterar 

att med ämneskunskaper så kommer en uppfattning av vad som är en bra text, men att det inte 

nödvändigtvis innebär att lärare har liknande uppfattningar av vilka delar i texter som gör den 

bra. Det här går i sin tur att relatera till Nordenfors påpekande om hur texter som upplevs 

otydliga inte behöver vara det för alla, och att felen inte alltid ligger hos texten utan att även 

läsarens åsikt om vad som är bra eller mindre bra spelar in (2017:59). En metafor som anses 

vara nyanserad av en lärare kan uppfattas som otydlig av en annan – beroende på just lärarens 

referensram. Trots att lärarna har liknande attityder till värdeorden och att de tas upp vid 

liknande tillfällen, i helklass eller i samtal en och en, så ser den faktiska praktiken olika ut. 

Här kan tänkas att inställningar till vikten av transparens i värdeorden och värdeorden som ett 

värdefullt verktyg skulle bana väg för liknande metoder. Vad som framgår i resultatet i denna 

undersökning är dock att det finns olika tillvägagångssätt för att praktisera samma attityd. Här 

menar lärarna på att en gemensam horisont grundad i utbildning och erfarenhet möjliggör 

samsyn gällande vad som är ett bra elevarbete, men en problematik som identifierats i studien 

är att kommunicera ut denna samsyn till eleven. Om läraren inte lyckas kommunicera ut 

innebörden av värdeorden och eleven inte får den vägledning som behövs så måste eleven ha 

tillägnat sig verktygen tidigare under skolgången för att kunna följa utbildningens 

progression.  
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 Samtidigt så uttrycker också flera av lärarna att det är lärarna själva som äger förståelsen 

av kunskapskraven. Något som kan relateras till denna problematik är den professionella 

omdömesförmågan inom vilken subjektivitet konstateras vara en naturlig konsekvens av att 

alla lärare har olika erfarenheter av och åsikter om texter (Jönsson 2013:45). Utifrån 

förståelsen av kunskapskraven som en subjektiv tolkning så blir samsyn till viss del mindre 

relevant. Åtminstone ställs samsynen mot den professionella omdömesförmågan, vilken ju 

trots allt är ett redskap som tar avstamp i subjektivitet. Här uppstår frågan om det är möjligt 

att nå absolut samsyn om vi vill bygga en skola där varje lärare ska lyckas skapa transparens i 

just sitt klassrum? På Jennys skola arbetar lärarna tillsammans fram metoder för att nå 

transparensen, vilket går hand i hand med en gemensam planering. De ämnesgemensamma 

dokumenten med tydliga exempel på hur vad som krävs av eleverna för att uppnå vissa 

kunskapskrav inom en specifik uppgift utgör ett sorts mikroperspektiv på den styrning som 

Skolverket menar skulle krävas för att minska tolkningsutrymmet i kunskapskraven 

(2016:120). Flera av lärarna upplever även att nationella proven fungerar på ett liknande sätt - 

att de utgör en bra grund för likvärdighet och att det är lättare att upprätthålla en samsyn när 

den typen av centrala direktiv ges.  

 Med tanke på bristen på verktyg som lärarna fått inom lärarutbildningar för att kunna 

konkretisera värdeorden i varje sammanhang blir det nödvändigt att problematisera elevernas 

möjligheter att ta till sig instruktioner om värdeorden och i sin tur tolka dessa. Förmågan att 

tolka kunskapskraven är dessutom en förmåga som flera av lärarna identifierar som komplex 

och något de upplever att ett fåtal av deras elever kan. Lundahl konstaterar att oavsett om 

eleverna förstår värdeorden eller inte så måste de få stöttning nog att förstå vad som förväntas 

av dem. Han påpekar dessutom att mer framgångsrika elever har förmågan att avläsa 

förväntningar och att kunna bedöma sina arbeten (2011: 90). Lärarnas upplevelse av elevernas 

förståelse stämmer alltså inte överens med resultatet i Sundqvists studie, där hela 80 % av 

eleverna säger sig förstå värdeorden i kunskapskraven. I studien framgår dock att endast 20 % 

av eleverna upplever att deras betyg påverkas av denna förståelse (Sundqvist 2015: 39–41). 

Möjligen finns det en större korrelation mellan dessa 20 % och lärarnas uppfattning av vilka 

elever som faktiskt förstår värdeordens innebörd. Här synliggörs dock en åtskillnad i vissa av 

lärarnas syn på förståelsen, vilken innebär att äga kunskapskraven, och elevernas, vilket 

kanske snarare handlar om det som Nils pratar om som att förstå en instruktion – att eleverna 

förstår progressionen inom kunskapskraven som något kvantitativt där längre texter innebär 

bättre texter och flera exempel i sig innebär nyansering. Det är ingen av lärarna som nämner 

socioekonomisk bakgrund som grund till kommunikationen med lärarna, i linje med 
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Wikströms teori (2007:28). Dock har inte studien förutsatt den typen av kopplingar. Vad som 

dock konstateras från majoriteten av lärarna i studien att alla elever inte har förutsättningen att 

kunna förstå värdeorden, utan att det är nära anslutet till en djupgående språkförståelse. 

Beroende på lärarens praktik och metoder för att kommunicera ut kunskapskraven och 

progressionen inom dessa så finns alltså risken för att det endast är de elever som redan har 

höga betyg och fördjupad språkförståelse som förstår vad som krävs av dem. 

 Det konstateras av lärarna att kunskapskraven, likt kunskap, är något du äger. Medan 

elever på högre språkliga nivåer använder sig av kunskapskraven som ett bollplank i 

kommunikation med läraren är och förblir värdeorden enligt vissa av lärarna en abstrakt och 

otydlig instruktion som eleverna har svårt att förstå sig på. För de som knappt når E-nivå blir 

förhållandet mellan kunskapskraven tämligen oviktigt, och det är dessutom svårare för dessa 

elever att kunna reflektera över sina arbeten – och framför allt utifrån begrepp de inte är mer 

än bekanta med. Därmed kan du förstå vad som är en enkel eller mer komplex text först när 

du själv producerat en sådan. Men som Nils frågar sig, hur gör vi för att komma ifrån en skola 

där instruktioner och metaspråk blir det största hindret för eleven? När det handlar om 

läsförståelse understryker Liberg med flera vikten av att läraren hjälper eleven att komma in i 

texten (2010:13). Arbetet med läsförståelse kan relateras till kunskapskraven, vilka ju också är 

i textformat – något som lärarna påpekar.  Precis som vid all annan läsförståelse måste det ske 

stegvis, och precis som i andra fall behöver förståelsen utmynna i ett metaspråk och en 

förståelse för den egna praktiken. Den enda läraren som explicit motsätter sig idén om att 

förståelsen av värdeorden är ansluten till den egna praktiken är Malin, som återkommande 

arbetar med elevexempel. Hon anser att genom att låta eleverna träna på att bedöma texter de 

själva inte har skrivit så kan de förstå vari kvalitéerna ligger, utan att för den sakens skull 

kunna producera något av samma kvalitet. Att hela tiden arbeta med texter utifrån specifika 

begrepp är något som alla lärarna gör i mer eller mindre utsträckning, och möjligen kan det 

vara en nyckel i möjliggörandet av ett metaspråk. 

 Lundahl och Folke-Fichtelius påpekar att förmågan att förstå kvalitet är nära bunden till 

förmågan att bedöma kvalitet. De menar att lärare, för att möjliggöra transparens inom 

värdeorden, behöver ge eleverna tillfällen att bedöma sina egna och andras arbeten 

(2010:181) De lärare vars undervisning är förankrad i värdeorden utan att regelbundet 

exemplifiera värdeordens innebörd i elevtexter upplever större glapp mellan vilka elever som 

förstår och vilka som inte gör det än de andra lärarna. Malin arbetar konstant utifrån 

värdeorden men gör det genom att visa på elevexempel och genom att involvera dem i olika 

bedömningsprocesser. Även Nils arbetar med olika former av självbedömning. Det här går att 
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relatera till det kollaborativa arbetssätt som Tholin diskuterade, där eleverna är en del av 

bedömningsprocessen. Tholin menar att förståelsen av vad som är kvalitet är nära bunden till 

förmågan att bedöma kvalitet, vilket i sig är ett argument för att låta eleverna bedöma sina 

texter (2017:181). Oavsett kontext så ska lärarna kunna begripliggöra värdeorden i 

kunskapskraven, och därmed vad som krävs av eleverna. Nils konstaterar här att hans metoder 

möjliggör just ett metaspråk och att det förenklar en process där eleverna resonerar kring 

kvalitéer i sina egna texter. Det här är dock något som oundvikligen hamnar i skuggan för den 

tidsbrist som Liberg (2015) nämner i sin debattartikel och som även flera av lärarna nämner.  

 

7 Avslutning 
Att utreda lärares förståelse och förmedling av värdeorden i kunskapskraven är mer komplext 

än vad jag trodde när jag påbörjade min undersökning. Det här är troligtvis länkat till att 

kunskapskraven i sig är komplexa. Den här studien om lärares praktiska arbete utifrån de 

instruktioner eller förhållningssätt som de komplexa kunskapskraven utgör lämnar utrymme 

för vidare forskning. Vidare studier skulle dels kunna genomföras med ett större underlag, 

dels kunna undersöka området utifrån ett elevperspektiv. Utifrån studiens resultat finns 

dessutom utrymme att utföra kvantitativa studier då kvantitativa mätningar underlättas av rätt 

ställda frågor, där denna studie utgör en vägledning.  

 De är utformade som riktlinjer för lärarna och instruktioner för eleverna, men vad de 

faktiskt utgör är en praktik. Det som lärare arbetar med varje dag är att omvandla riktlinjer till 

något de själva ska kunna levandegöra för eleverna, och att omvandla instruktionerna till 

något deras elever ska kunna förstå. För flera av lärarna handlar förståelsen om att kunna 

praktisera enkelt, utförligt eller nyanserat. Inledningsvis så fastställdes att förståelsen för 

orden i dess sammanhang är en viktig del i en faktisk förståelse för ämnet och dess diskurs. 

Enkelt är ett ord vi använder i vårt vardagliga språkbruk, men det som ryms i värdeordet 

enkelt är en rymd av texter (Liberg 2015). Här menar somliga lärare att du inte kan förstå ett 

ord fullt ut förrän du kan praktisera det, medan andra menar att det är upp till läraren att ge 

eleverna ett brett underlag av exempeltexter för att bana väg för förståelse. I båda fallen 

påpekas dock vikten av att eleverna får arbeta med sina egna och andras texter, och att i det 

kunna arbeta fram ett metaspråk för att kunna prata om vad som är en bra eller mindre bra 

inledning, disposition, analys och så vidare.  
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 Produkten av lärarnas förståelse blir den metod de använder för att möjliggöra lärande för 

eleverna, där värdeorden genomsyrar undervisningen på ett mer eller mindre transparent sätt. 

Något som framgår i studien är dock att det inte nödvändigtvis är metoden i sig som är 

avgörande för elevernas lärande, utan att lärare arbetar med eller i linje med värdeorden 

konstant och konsekvent. Här behöver det inte nödvändigtvis finnas en gemensam metod för 

alla lärare, men vad som behövs är en gemensam förståelse av vad som utgör kvalitéer i ett 

elevarbete. Den här gemensamma förståelsen är något som vissa av lärarna upplever att 

kollegiet på en skola kan utveckla, men att samtliga lärare i Sverige skulle kunna bidra till en 

gemensam tolkning av värdeorden verkar mer svåråtkomlig. Utifrån studien går alltså att 

konstatera att när det gäller värdeorden i kunskapskraven landar vi på samma plats som där 

frågan först formulerades – i en lärarutbildning som inte bara bör beröra frågorna vad och när, 

utan framför allt hur.   
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Bilagor 
Frågor till intervjuer 

- I vilka sammanhang tar du upp kunskapskraven? 
 
- Hur ofta tar du upp kunskapskraven? 
 
- Vilka metoder använder du för att förklara värdeorden/kvalitetsorden i kunskapskraven för 

dina elever? 
 
- Hur synliggör du progressionen inom värdeorden i kunskapskraven? 
 
- Upplever du att du fått underlag och/eller utbildning för att kommunicera ut och beskriva 

värdeorden kunskapskraven? 
 
- Arbetar ni kollegialt med värdeorden på din skola?  
 
- Hur upplever du förståelsen av värdeorden i kunskapskraven bland dina elever? 
 
- Hur hanterar du situationer då elever inte verkar förstå värdeorden i kunskapskraven?  
 
- Upplever du att det finns samband mellan förståelse för värdeorden i kunskapskraven och 

huruvida eleverna uppfyller kunskapskraven? 
 
- Upplever du att det finns samband mellan förståelse för värdeorden i kunskapskraven och 

elevernas utveckling under en kurs? 
 


