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Abstract  

 

This paper presents a qualitative study with semi-structured interviews investigating 1) How 

teachers in the course social science 1b interpret the terms “översiktligt” and “utförligt och 

nyanserat”, when assessing students’ written productions. 2) How the terms are described by 

Skolverket’s commentary material and assessment support, and if the descriptions differ from 

the teacher’s interpretations? And 3) What kind of resources do the teachers use in order to 

work with assessment. The reason for conducting this research is to understand how teachers 

with experiences of teaching, interpret them in order to understand how they communicate 

them to their students. My finding revealed that the teachers’ interpretation of the term 

“översiktligt” differs mostly from each other and Skolverket’s commentary material. When 

the teachers discuss the term “utförligt och nyanserat” they bring in other aspects, and some 

teachers did not address the terms clearly. This could be applied to all the teachers except L4, 

L5 and L6. From the answers the teachers provided me with, they seem to interpret the terms 

in some cases differently which could be a validity, reliability and equality in assessment 

issue when assessing students’ text.  
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1. Inledning 

I skolans dagliga praktik arbetar inte lärare enbart som kunskapsförmedlare utan även som 

bedömare. Denna roll som bedömare handlar om att ge eleverna möjligheter till att utveckla 

kunskaper och förmågor som sedan skall bedömas. Vilka dessa kunskaper som eleverna ska 

utveckla står beskrivet i varje kunskapskrav för varje ämne i läroplanen. Matematik, engelska 

och svenska är ämnen som varje år testas genom nationella prov. Lärare får i och med dessa 

nationella prov tydliga riktlinjer kring hur bedömningen av elevernas resultat i ämnen ska gå 

till (Skolverket 2011). Dessa riktlinjer står på Skolverkets hemsida och berör frågor kring hur 

lärare ska genomföra samt bedöma nationella prov i gymnasieskolan. Dessa riktlinjer kring 

bedömning i de tre ämnena kan dessutom användas i lärarnas bedömning utöver nationella 

proven. Ett ämne som inte testas genom nationella proven är samhällskunskapen. Ämnet 

samhällskunskap är i grunden tvärvetenskapligt som tar avstamp i bland annat 

nationalekonomi och sociologi (Läroplan 2011). Ämnet är till sin karaktär komplext som inte 

enbart möter ett delmoment utan flera samtidigt. Ämnet ska dessutom tillföra elever med 

begrepp, teorier, modeller och metoder som skall hjälpa dem att förstå och förklara komplexa 

samhällsfrågor. Vilka dessa komplexa samhällsfrågor är och vilka kunskaper som sedan ska 

testas av läraren är inte alltid entydiga. Eftersom samhällskunskapen rör sig i takt med 

samhället har den en aktualitetskaraktär, det blir då problematiskt för läraren att planera 

innehållet i undervisningen helt i förväg då planeringen skall ha utrymme för ändringar. Hur 

kommer kunskaperna till uttryck då? I ett ämne som är bredare till sin karaktär än engelskan, 

svenskan och matematiken. Ett ämne där lärarna kan göra olika urval kring undervisningens 

innehåll. Den här bredden samhällskunskapsämnet har i sin karaktär kan även leda till att 

eleverna kan vara bra på vissa delar av ämnet och mindre bra på andra, som kan bli en mer 

avvägningsproblematik.  

I kursplanerna för samhällskunskap ökar samhällsfrågornas komplexitetsgrad på ett mer 

vetenskapligt arbetssätt från kurserna 1b och 1a1 till och med kurs 3 (Skolverket 2011a). I alla 

dessa kurser finns kunskapskrav som lärare ska anpassa sin bedömning efter. I dessa 

kunskapskrav finns värdeord som beskriver nivån för betyget för respektive nivå, det vill säga 

från E, C, och A. Dessa värdeord är centrala för bedömningen eftersom lärarna använder de 

som ett verktyg i sin bedömning. När lärare motiverar ett betyg ska dessa värdeord användas 

som ett sätt att placera eleverna i olika nivåer, utifrån deras prestation. För att göra en 

bedömning utifrån Skolverkets riktlinjer behöver lärare förstå vad dessa värdeord innebär och 
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hur de ska förhålla sig till dem. I kommentarmaterialet och bedömningsstödet för 

samhällskunskap står det hur kunskapskraven kan användas och förstås. Men även dessa 

förklaringar ger utrymme till tolkning. 

I kunskapskraven för samhällskunskapen återkommer värdeorden ”översiktligt”. Detta 

värdeord står beskrivet i nivå E som: ”… Eleven kan översiktligt redogöra för” (Skolverket 

2011). Detta kan betyda att eleverna för ett E ska i sina skriftliga uppgifter beskriva något på 

ett ”översiktligt” sätt. I kunskapskraven för betyget A hittar vi istället värdeorden ”utförligt 

och nyanserat”. Även här kan elever i sina skriftiga uppgifter beskriva något på ett ”utförligt 

och nyanserat” sätt. För att kunna ge ett betyg eller åtminstone bedöma elevernas skriftliga 

examinationer behöver lärare förstå vad dessa värdeord står för. Därför kommer jag i denna 

studie undersöka hur lärare tolkar värdeorden ”översiktligt” och ”utförligt och nyanserat” när 

de rättar elevers skriftliga prov på kursen samhällskunskap 1b. Detta för att skapa en 

förståelse för hur dessa värdeord kan komma att förstås och hur lärare i samhällskunskap 

bedömer elevernas skriftliga uppgifter utifrån dessa värdeord. I denna uppsats kommer jag att 

utgå från Skolverkets kommentarmaterial och bedömningsstöd för ämnet samhällskunskap 

och kommer därmed jämföra lärares tolkningar med Skolverkets beskrivningar av värdeorden.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur samhällskunskapslärare tolkar betygskriterierna när 

de rättar elevers skriftliga prov. Detta för att skapa en förståelse för hur betygskriterierna 

kommer till uttryck i samhällskunskapslärares dagliga praktik i kursen samhällskunskap 1b. 

Syftet leder till följande frågeställningar: 

• Hur tolkar samhällskunskapslärare värdeorden ”översiktligt” och ”utförligt och 

nyanserat” när de rättar elevers skriftliga prov? 

• Hur beskrivs värdeorden i Skolverkets kommentarmaterial och skiljer sig dessa från 

samhällskunskapslärarnas tolkningar? 

• Vilka är samhällskunskapslärarnas tillvägagångsätt och metoder för att arbeta med 

bedömning? 
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2. Forskningsöversikt 

Forskningsöversikten behandlar betyg och bedömning ur svensk kontext. Orsaken varför 

internationella undersökningar inte tas med är för att betygsystemen är nationellt förankrade. 

Betygsystemen är därmed kulturellt bundna och inte relevanta för min studie. Jag är medveten 

om att det finns annan litteratur i bedömning utöver den som skrivs om svenska sammanhang, 

men för studiens syfte är enbart det svenska förhållandet relevant.   

2.1 Centrala begrepp i forskning om bedömning 

Vad begreppet betyg betyder och vad det innebär har olika konnotationer i olika länder. Även 

begreppet bedömning har olika betydelse över tid och internationellt. Christian Lundahl, 

Magnus Hultén och Sverre Tveit, beskriver i deras publikation ”Betygssystem i internationell 

belysning” (2016) att en helt objektiv förståelse av begreppen betyg och bedömning är inte 

möjlig att ge då det skiljer sig från land till land (s. 2). Lundahl et al. (2016) beskriver att den 

senaste forskningen kring betyg och bedömning framförallt undersöker hur studenters 

studieresultat skiljer sig åt internationellt. Tidigare forskning har dessutom fokuserat på 

likheter och skillnader mellan länders betygsystem, men det finns ingen studie som indikerar 

att ett betygsystem är bättre än ett annat. Lundahl et al. (2016) beskriver positiva effekter av 

internationella jämförelser mellan länders betygsystem. Han beskriver att dessa jämförelser 

kan bidra till möjligheter för innovation i länders betygsystem. Vi inspireras av andra länders 

betygsystem som gör att vi ser nya möjligheter (s. 3) 

2.1.1 Bedömningsprinciper  

Under de senaste åren har forskningslitteraturen präglats av fyra dominerande principer för 

bedömning. De fyra principer som Lundahl et, al. (2016) beskriver är: individrelaterad 

bedömning, normrelaterad bedömning, målrelaterad bedömning och standardrelaterad 

bedömning (s. 7). Lundahl et al. (2016) beskriver en individrelaterad bedömning som en 

process där läraren anpassar bedömningen till enskilda elever. Under denna form av 

bedömning har läraren eleverna som utgångspunkt, där faktorer som elevernas förmågor och 

tillstånd finns i åtanke. Normrelaterad bedömning, å andra sidan, betyder att bedömning ofta 

är konstruerad efter en större grupp, som alla elever i ett land. Helen Korp (2011) beskriver 

denna form av bedömning i sin publikation ”Kunskapsbedömning – vad, hur och varför?” 

som ett sätt att fastställa elevernas prestationer i relation till andras, (s. 74). Det är ett intuitivt 

sätt att mäta nivå, exempelvis genom att jämföra elevernas förmågor med andra elever i 

landet. På detta sätt kan vi skapa normer baserade på vad vi kan förvänta oss av studenter i en 

specifik ålder (Lundahl et al. 2016 s. 8). Däremot har normrelaterad bedömning ingen 
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funktion i klassrummet och är inte relevant för lärarna att utgå från. En bedömningsprincip 

som fungerar i klassrummen är istället den målrelaterade bedömningsprincipen. Denna 

bedömningsprincip är kontrasten till normrelaterade bedömningen eftersom bedömningen 

relateras till specifika mål i kursplanerna. Den svenska läroplanen från 1994 är målorienterad 

som utgår från generella mål för varje kurs. Den senaste läroplanen från 2011 presterar 

standards istället för generella mål och är därmed en form av standardrelaterad 

bedömningsform. Lundahl et al. (2016) beskriver att båda bedömningsprinciperna går under 

namnet kriterierelaterad bedömning och att standardrelaterad bedömning är en specificerad 

form av målrelaterad bedömning (s. 7). Det som utmärker standardrelaterad bedömning är att 

betygen relateras till olika kompetensnivåer i kunskapskraven. I Sverige har vi sedan 2011 

betygsnivåerna F till A där bedömningen relateras till de olika kriterierna inom varje nivå 

(Lundahl et al, 2016 s. 7).  

Kriterierelaterad bedömning som standardrelaterade bedömningen även benämns som, 

fungerar både i summativ samt formativt syfte. Kriterierna beskriver vilka kunskaper som ska 

visas för en viss nivå och lärare kan förklara för eleverna var i förhållande till nivåerna de 

befinner sig och den kunskapsutveckling som behövs (Korp, 2011 s. 72). Ett generellt 

problem med den standardrelaterade bedömningen som beskrivs av Lundahl (2016) är att 

beskrivningarna i kunskapskraven kan bli för omfattande. Det vill säga att de abstrakta 

formuleringarna i kunskapskraven kan vara problematiska. Detta kan leda till att värdeorden 

på de olika nivåerna kan vara svåra att definiera. Eftersom värdeorden är formulerade på mer 

allmänna och abstrakta nivåer lämnar de utrymme för tolkningar. Detta kan så småningom 

leda till att lärare tolkar standarden på eget sätt. Jag har därmed i denna studie valt att titta på 

en liten grupp lärare för att undersöka hur de tolkar värdeorden från kunskapskraven för 

samhällskunskap 1b. Förhoppningsvis kan min studie bidra till en diskussion kring hur 

standardrelaterad bedömning fungerar i lärares dagliga praktik.  

2.1.2 Validitet  

Begreppen validitet och reliabilitet är två centrala termer i forskning om bedömning (Lundahl 

et al. 2016, s. 8–9). Dessa termer indikerar att alla former av betygsättning behöver uppfattas 

som likvärdig och rättvis, eller med andra ord ha god validitet och reliabilitet för att vara 

legitim. Exempelvis handlar validitet huvudsakligen om i vilken uträckning en uppgift 

bedömer det som uppgiften var avsedd att bedöma (Lundahl et al. 2016). Det handlar även om 

lärare bedömer vad som ska bedömas i enlighet med det som står skrivet kunskapskraven. I 

kunskapskraven står det att lärare exempelvis ska bedöma huruvida elever är ”översiktliga” 
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eller ”utförliga och nyanserade” i sina skriftliga texter. Läraren ska då ge eleverna möjligheter 

till att vara ”översiktliga” eller ”utförliga och nyanserade” i de skriftliga examinationerna.  

Validitetsbegreppet är komplext som kan omfatta olika aspekter, det kan handla hur väl en 

uppgift stämmer överens med styrdokumenten men det kan även handla om hur elevers 

resultat kan tolkas. För att förstå validitetsbegreppet ytterligare har Korp (2011) delat in det i 

tre delbegrepp: begrepps-, kriterie- samt innehållsrelaterad validitet. Den begreppsrelaterade 

validiteten bygger på om lärarens mätning av elevers prestationer skedde i förhållande till de 

teoretiska beskrivningarna som definierats av kunskapskraven. Står det att ”översiktlighet” 

ska bedömas skall lärare ta hänsyn till detta i sin bedömning av elevernas prestationer, i denna 

undersökning blir fallet elevers skriftliga uppgifter. För att göra en egenskap eller ett begrepp 

mätbart måste lärare göra antagande om vilka egenskaper begreppen består av. Står det 

”översiktligt” eller ”utförligt och nyanserat” skall lärare förstå vad som krävs för eleverna att 

påvisa dessa. Ett sätt som kan sänka begreppsvaliditeten är om lärare gör olika tolkningar av 

värdeorden. Tolkar lärare värdeorden ”översiktligt” och ”utförligt och nyanserat” på olika sätt 

så sänks begreppsvaliditeten, och som därmed kan sänka betygens legitimitet. Den 

innehållsrelaterade validiteten berör frågor som huruvida uppgifterna täcker 

undervisningsmålen. Bedömningen av uppgifterna kan relatera till kunskapskraven och även 

till den undervisning som eleverna faktiskt haft (Korp, 2011, s 93). De kriterierelaterade 

validiteten bygger även på huruvida bedömningen sker i samband med beskrivningarna i 

kunskapskraven, men dessutom om konstruktionen av proven skett i samråd med forskare. I 

denna undersökning finns det inte möjlighet till att studera detta, istället fokuserar 

undersökningen på om lärares bedömningar sker i samråd med kunskapskravens 

beskrivningar.   

Det är av intresse att undersöka om det finns andra faktorer som kan sänka bedömningens 

validitet. Alli Klapp (2017)”Betyg – deras funktioner och vad de mäter” beskriver att det finns 

andra faktorer som kan sänka betygen validitet, som exempelvis begränsningar i 

bedömningsunderlagen som kan påverka betyget. Det kan exempelvis vara som så att läraren i 

förväg bestämmer vilka nivåer av kunskaper som ska mätas på proven. Om läraren väljer att 

konstruera ett prov som enbart mäter faktakunskaper som kan relateras till ett visst betyg får 

betyget i och med detta låg validitet (Klapp, 2017, s 6). Detta på grund av att den kunskapssyn 

som präglar dagens läroplan innebär att lärandet är en process där olika aspekter av kunskaper 

ska löpa parallellt, och där proven förutsätter att eleverna får möjligheter till att uppnå flera 

nivåer. (Klapp, 2017, s. 6). Andra hinder som kan sänka validiteten är när läraren inkluderar 
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andra förmågor än de som styrdokumenten beskriver när de bedömer elevers uppgifter. Dessa 

förmågor kan enligt Skolverkets stödmaterial ”Kunskapsbedömning i skolan – praxis, 

begrepp, problem och möjligheter” från 2011, exempelvis vara beteende, personliga 

egenskaper eller lärarens egna övertygelser om eleverna (s. 22). I denna studie är det av 

intresse att undersöka validiteten i lärares tolkningar av värdeorden ”översiktligt” och 

”utförligt och nyanserat”, dessutom undersöka om det finns eventuella risker som kan sänka 

bedömningens validitet utifrån lärares utsagor.  

2.1.3 Reliabilitet  

Ett annat begrepp som jag har valt att undersöka som är lika väsentligt som 

validitetsbegreppet är reliabilitet. Skolverkets stödmaterial (2011b) beskriver att reliabilitet 

handlar om tillförlitlighet och specifikt om samma betygsättning sker oavsett vem som 

bedömer, eller när och var bedömningen görs (s. 34). Det vill säga att bedömningen ska vara 

lika och vara oberoende av bedömaren. Lundahl et. al, (2016) beskriver att ett hot mot 

reliabilitet är när olika bedömare gör olika tolkningar av elevers resultat, och som därmed 

leder till olika betyg (s. 9). Bristen på enighet mellan två bedömare kan bero på olika faktorer 

som: olika kompetens, erfarenhet, syn på kunskap och olika tolkningar av kunskapskraven. 

(Skolverket, 2011b, s. 34). För att förstå hur vi kan gardera oss mot osystematiska fel eller 

störningar som kan påverka bedömningen kan vi dela in reliabilitet i två delbegrepp: 

interbedömarreliabilitet och intrabedömarreliabilitet (Korp, 2011, s. 91). Graden av 

samstämmighet mellan olika bedömare som bedömer samma prov benämns 

interbedömarreliabilitet. Det handlar om att vi procentuellt kan räkna ut skillnaderna som har 

gjorts av olika bedömare som är oberoende av varandra. Ett sätt att öka 

interbedömarreliabiliteten är genom standardisering av svaren. Detta på grund av att öppna 

svarsalternativ oftast innebär ett tolkningsutrymme där lärare tolkar svaren på olika sätt (s. 

91). Ett annat sätt att öka interbedömarreliabilitet är uppgiftsmängden. Lundahl et. al (2017) 

beskriver att eleverna får fler möjligheter att visa sina kunskaper om vi inför flera frågor på 

varje mätområde (s. 9). Detta medför även risker – eleverna blir trötta om uppgifterna 

förlängs och lärare behöver avsätta mer tid för att konstruera proven. Det skulle även innebära 

att lärare utgår från liknande prov för att få standardiserade uppgifter och svar. I själva verket 

är proven förhoppningsvis konstruerade på ett sätt där eleverna har möjlighet att uppnå fler 

nivåer då läroplanen från 2011 nämner detta. Intrabedömning å andra sidan, handlar om i 

vilken utsträckning en och samma bedömare bedömer samma uppgift lika över tid (Klapp, 

2011, s. 91). Detta har jag inte möjlighet att undersöka eftersom jag enbart möter lärarna vid 
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ett tillfälle och undersöker deras tolkningar av värdeorden i samband med elevuppgifterna. 

Jag kommer inte heller att undersöka om lärarna bedömer samma elevtext på liknande sätt. Å 

andra sidan, om lärarna har olika uppfattningar av värdeorden, så kan det långsiktigt innebära 

problematik för reliabiliteten. För den anledningen har jag valt att undersöka reliabilitet i 

lärares bedömning och tolkningar. Slutsatserna om validitet och reliabilitet appliceras på 

lärarna i min studie, och resultaten kan inte användas för att stödja en mer generell 

uppfattning om lärares bedömning.  

2.1.4 Sambedömning 

En strategi som ofta nämns i forskningslitteraturen inom bedömning och i andra sammanhang, 

som även är ett sätt att få valida och reliabla bedömningar är sambedömning. Denna strategi 

beskrivs i Skolverkets stödmaterial (2013) ”Sambedömning i skolan” som ett sätt där lärare 

träffas på den egna skolan genom att tillsammans bedöma elevers uppgifter. Fokus under 

dessa möten ligger främst på hur lärare gemensamt tolkar samt värderar elevers prestationer 

utifrån kurs- och kunskapskravens förmågor (s. 11). Syftet med sambedömning kan skilja sig 

åt och syftar inte enbart till att öka likvärdigheten i bedömning. Anders Jönsson och Pia 

Thornberg (2014) beskriver att det kan vara ett sätt att förändra klassrumsbedömningen mot 

formativ bedömning, som i förlängningen kan förbättra elevprestationer med ökad fokus på 

kompetensutveckling (s. 388). Dessa samtal ämnar till att få ökade kollegiala samarbeten 

mellan lärare där undervisningen utgår från gemensamt uppsatta principer och strategier. Som 

Skolverkets stödmaterial (2013) beskriver kan lärare ha olika syften med själva arbetet med 

sambedömning. I min studie vill jag undersöka om och hur samhällslärare arbetar med 

sambedömning och framförallt om det är i syfte att öka likvärdigheten i deras tolkningar av 

värdeorden med andra samhällslärare på skolan.  

Forskning visar att sambedömning kan öka samsynen i lärares tolkningar av elevernas 

arbeten, men framförallt tolkningarna av styrdokumenten. På detta sätt utvecklar lärare en 

gemensam förståelse för vilka kvalitéer som ska räknas och på vilket sätt eleverna kan 

uppvisa dessa kvalitéer i sina prestationer (Skolverket, 2013, s. 15). Enligt Skolinspektionens 

rapport från 2016 sker sambedömning oftast i samband med nationella proven. 

Skolinspektionen har sedan 2009 haft i uppdrag av regeringen att genomföra en viss central 

rättning av de nationella proven. Syftet med Skolinspektionens arbete är att stödja en 

likvärdig bedömning och betygsättning över landet som därmed befäster elevers rätt till 

likvärdighet i skolan. Rapporten från 2015 års mätning visar exempelvis att skolor som 

sambedömer nationella proven är mer restriktiva i sin bedömning än skolor där de generellt 
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arbetar en ensam lärare som bedömer proven (s. 5). Skolinspektionens menar att olika former 

av sambedömning ger utjämnande effekter på bedömningsavvikelser och tolkningar. I den här 

studien har jag inte möjlighet att undersöka huruvida lärares arbete kring bedömning sker i 

samband med nationella proven, dels för att samhällskunskapen som ämne inte testas via 

dessa prov på gymnasial nivå. Även fast sambedömning oftast beskrivs i kontexten av 

nationella proven är det av intresse att undersöka om lärare i min studie utgår från denna 

strategi i deras bedömning, men framförallt hur de tolkar värdeorden ”översiktligt” och 

”utförligt och nyanserat”.  

En invändning när det gäller sambedömning är att det inte alltid innebär samsyn och 

samstämmighet (Jönsson och Thornberg, 2014). Om två lärare har satt samma betyg men på 

två helt olika grunder är frågan om det fortfarande betraktas som likvärdighet. Jönsson och 

Thornberg (2014) beskriver bedömningen som en process i tre delar: lärare tolkar elevernas 

prestationer, värderar den och slutligen avger ett omdöme i form av betyg. Samsyn i 

bedömning innebär att lärarna uppfattar de två första delarna på samma sätt, det vill säga att 

de har en gemensam uppfattning om vad som ska bedömas utifrån kriterierna (s. 388). Men att 

lärare har samsyn betyder inte direkt att de har samma omdöme, eller med andra ord 

samstämmighet i sin bedömning. Denna låga samstämmighet förekommer i bedömningen av 

komplexa uppgifter som kräver tillämpning av flera kriterier samtidigt. En möjlig förklaring 

som presenteras av (Jönsson och Thornberg, 2014) är att lärare kan ha samsyn kring vilka 

kriterier som ska ingå i bedömningen, men att de ändå lägger olika vikt på kriterierna. 

Ytterligare en svårighet i diskussionen kring lärares likvärdighet är att bedömningen enbart 

utgör en del av tolkningskedjan från styrdokumenten till betygsättningen (se Figur 1) (s. 389).  

 

 

  

 Tolkning av flera elevprestationer 

  

Tolkning av Tolkning av enstaka elevprestationer 

                                                                                                             Figur 1. Tre tolkningsled 

Tolkning av styrdokumenten Tolkning av styrdokumenten  
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Figuren visar att lärare inte enbart behöver tolka styrdokumenten, utan tolkning sker konstant 

i flera led fram till eleverna får ett betyg. Lärare behöver i första ledet tolka styrdokumenten 

och samtidigt konstruera bedömningsuppgifter utifrån dessa. Sedan krävs tolkning av 

elevernas prestationer där lärare samlar in allt material och ger ett omdöme i form av ett 

betyg. För att all form av bedömning ska uppfattas som likvärdig behöver alla tre tolkningsled 

inkluderas. Denna figur visar hur tolkning interageras med bedömning i flera steg och att det 

inte enbart är värdeorden som ska tolkas. Detta visar även på att lärares bedömning kommer 

fungera på olika sätt eftersom tolkningen sker individuellt. Sambedömning är en strategi där 

lärare kan tolka elevernas resultat tillsammans, men för att få samstämmighet och samsyn 

behöver de resterande stegen tolkas tillsammans. Jag kommer i denna studie undersöka hur 

lärare tolkar det tredje steget i tolkningsledet, nämligen tolkning av elevernas skriftliga 

uppgifter i samband med värdeorden i kunskapskraven för samhällskunskap 1b. Jag kommer 

även undersöka om lärare arbetar utifrån ett kollegialt samarbete eller sambedömer, som är en 

strategi som möjligtvis kan stärka likvärdigheten i bedömning. I denna studie finns ingen 

möjlighet att titta på hur tolkning sker i alla tre leden, men vi kan utifrån lärares utsagor få en 

bild av hur de arbetar med styrdokumenten, till konstruktionen av uppgifter och slutligen hur 

de bedömer enskilda uppgifter.  

2.1.5 Bedömningsmatriser 

Anders Jönsson (2011) beskriver i sin bok att bedömningsmatriser ses om ett verktyg för 

bedömning av formativt syfte (s. 53). Samtidigt behöver bedömningsmatriserna innehålla 

kriterier som avser de olika kvalitéer som undersöks och bedöms. Jönsson (2011) beskriver 

denna metod som ett sätt som gör kriterierna och progressions nivåerna tydliga för eleverna. 

Detta leder till att lärare och elever får en uppfattning om vad som ingår i bedömningen under 

ett moment. Christian Lundahl (2011) beskriver bedömningsmatriser i sin bok ”Bedömning 

för lärare” som ett medel för att visa för eleverna relationen mellan, undervisning, lärandemål 

och bedömning (s. 93). Denna arbetsmetod möjliggör för läraren att förklara för eleverna vad 

som ska arbetas med, hur det ska arbetas samt en beskrivning på hur läraren bedömer. Jönsson 

(2011) beskriver att bedömningsmatriser inte enbart handlar om bedömning utan att läraren 

även kan formulera målen i matrisen. Att lärare formulerar och utformar matriserna själva 

utifrån målen de själva anser vara väsentliga, leder till att innehållet kan se olika ut. (Jönsson, 

2011, s. 25) Det finns inga tydliga riktlinjer kring bedömningsmatrisernas utformning utan att 

det bör finnas liknande steg där processen och progressionen från ett betyg till ett annat är 

tydligt. De positiva aspekterna med användandet av matriser är att det kan öka trovärdigheten 
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vid bedömning. Detta på grund av att eleverna får tydliga ramar kring vilka grunder ett betyg 

eller bedömning gjorts på (Jönsson, 2011). I denna undersökning kommer jag att undersöka 

om lärarna i studien utgår från bedömningsmatriser, som beskrivs som en arbetsmetod som 

kan öka transparensen och trovärdigheten i bedömning.  

2.1.6 Kamratbedömning med stöd av bedömningsmatriser  

Lundahl (2011) beskriver fördelar med kamratbedömning. Exempelvis kan elever genom 

kamratbedömning samtidigt lära sig att bedöma sig själv. Eleverna blir på detta viset resurser 

för varandra via en kommunikation som kan vara mer förståeligt än den hjälp de får från 

varandra. Detta förutsätter då att eleverna själva begriper vad värdeorden i kunskapskraven 

betyder och vilka kvalitéer som bedöms för varje nivå. Lundahl (2011) beskriver att 

kamratbedömning i samband med bedömningsmatriser kan hjälpa att förtydliga skolans mål 

och kriterier. Genom att eleverna ger återkoppling till varandra kan de tillsammans skapa 

förståelse för målen och kriterierna som testas under ett moment (s. 138). Samtidigt som 

eleverna ger återkoppling till andra medstudenter kan de identifiera kvalitéer och brister i sitt 

eget lärande (s. 141).  

En annan författare som beskriver arbetet med kamratbedömning är Anders Jönsson (2017). 

Författaren beskriver att återkopplingen som ges från lärare till elever oftast är monologiskt 

och det leder ibland till att eleverna inte alltid förstår den återkoppling de får och hur de ska 

arbeta vidare med kopplingen. Det som kamratbedömning förutsätter är att eleverna 

involveras i själva bedömningsprocessen som ett sätt som ökar transparensen. De får i och 

med detta arbetssätt ökad förståelse för hur bedömningen går till och kan ta lära av det själva 

(Jönsson 2017 s. 109–110). Jag kommer i denna studie undersöka om de lärarna arbetar med 

kamratbedömning som beskrivs som ett sätt som involverar eleverna i bedömningsprocessen. 

Därav är det av intresse att undersöka om eleverna själva får vara med och tolka värdeorden 

”översiktligt” och ”utförligt och nyanserat” när de bedömer varandras uppgifter.  

2.2 Bedömning i samband med prov 

När jag gör en snabb sökning på sökorden ”bedömning i samhällskunskap” finner jag att den 

senaste forskningen som har gjorts fokuserat på bedömning i samband med prov. Det vill säga 

undersökningar av provens konstruktion och hur dessa påverkar lärares bedömning. En studie 

som undersöker detta är Tobias Janssons licentiatavhandling från 2011 ”Vad kommer på 

provet? Gymnasielärares provpraxis i samhällskunskap”. Studien undersöker gymnasielärares 

provpraxis i samhällskunskapen (s. 150). Eftersom studien är från 2011 undersöker Jansson 
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(2011) kursplanerna och kunskapskraven från läroplanen 1994 som var ett mål- och 

kriterierrelaterat betygsystem, till skillnad från dagens betygsystem som är huvudsakligen 

kriterierelaterad.  

Jansson (2011) undersöker vilka kunskapsformer som testas i skriftliga proven i 

samhällskunskap och hur bedömningen går till. Studien visar att det finns en stor variation i 

de kunskapsformer som testas, där frågorna i proven handlar om bland annat att förstå, 

värdera och analysera. Resultaten visar att lärarna använder proven i ett summativ syfte, det 

vill säga ett sätt att få underlag till betygsättningen. Resultaten visar även att det saknas en 

tydlig koppling mellan de undersökta lärarnas prov och betygskriterierna (s. 150). Detta 

betyder att lärarna inte testar kursmålen, i alla fall inte under alla prov. Utan lärarna använder 

kunskapskraven som ett hjälpmedel för att sätta betyg och sedan motivera det betyget. 

Lärarna nämner dessutom inte kunskapskraven när de förklarar skillnaderna mellan betygen 

utan förklarar att G nivån handlar enbart om att beskriva ett fenomen. För betygen VG och 

MVG krävs en djupare förståelse för ett fenomen, exempelvis att kunna analysera eller 

problematisera. Detta blir enligt min bedömning problematiskt då lärarna behöver ha en 

uppfattning om vad som står i kunskapskraven när det konstruerar ett prov. På detta sättet 

arbetar man konstant med kunskapskraven och eleverna blir även medvetna om vad som 

förväntas av dem. Precis som Jansson (2011) kommer jag att i denna studie undersöka hur 

lärarna arbetar med kunskapskraven i sin bedömning och hur de motiverar ett betyg utifrån 

värdeorden för nivå E och A. Även om Janssons (2011) studie undersöker läroplanen från 

1994 som präglades av mål och kriterierelaterad bedömning går det att applicera samma 

metod på dagens mer kriterierelaterade bedömning. I dagens kunskapskrav är bedömningen 

mer kriteriestyrd med värdeord som ska beskriva nivån för varje betyg. Jag kommer i denna 

studie även undersöka om lärarnas bedömning sker i samverkan med kunskapskraven och om 

det finns likheter mellan deras tolkningar och det som beskrivs i kommentarmaterialet och 

bedömningsstödet för samhällskunskapen.  

En annan avhandling som undersöker bedömning i relation till provens konstruktion är 

Christina Odenstads (2010) studie ”Prov och bedömning i samhällskunskap. En analys av 

gymnasielärares skriftliga prov”. Syftet med Odenstads (2010) studie är att undersöka de 

skriftliga proven som används inom studie- samt yrkesförberedande klasser. Hon undersöker 

vilka kunskapsformer som framträder mest i proven samt om proven skiljer sig mellan 

programmen (s. 173). Resultaten visar att de prov som undersöks har många förståelsefrågor 

och inte enbart faktafrågor. Men proven visar dessutom att för ett godkänt betyg krävs mer 
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faktakunskaper och för ett högre betyg behövs analytiska förmågor. Detta förklarar Odenstad 

(2010) ligger inte i linje med styrdokumenten (s. 173). Odenstad (2010) beskriver även att 

samhällskunskapsämnet är stort samt splittrat och att detta gör att styrdokumenten får otydliga 

formuleringar. På grund av de otydliga formuleringarna i styrdokumenten får lärare ett 

utrymme att göra egna val. Detta blir problematiskt ur ett likvärdighetsperspektiv då 

undervisningen ser allt för olika ut. Odenstad (2010) undersöker kursplanerna och 

kunskapskraven för samhällskunskapen från 1994 och menar att bedömningen under denna 

period såg olika ut beroende på hur lärarna tolkade styrdokumenten. Jag kommer att i min 

undersökning som Odenstad (2010) undersöka om det fortfarande råder ett tolkningsutrymme 

när det gäller hur styrdokumenten ska förstås, vilket i mitt fall är värdeorden i kunskapskraven 

efter betygsreformen 2011. Jag kommer inte i min studie att undersöka om det finns skillnader 

mellan yrkes- och studieförberedande klasser då jag valt att rikta in mig på kursen 

samhällskunskap Ib som är avsedd för studieförberedande program. Det jag istället kommer 

att undersöka är om det finns skillnader i lärarnas tolkningar av värdeorden och vad dessa 

skillnader kan bero på.  

2.3 Bedömning i samband med policydokument 

Forskning inom bedömning studeras även i jämförelse med styrdokument samt 

policydokument. I en del studier fokuserar forskarna på hur lärare upplever policydokumenten 

och hur de förhåller sig till dessa. En studie som inriktar sig på detta är Anna Karlefjärds 

licentiatuppsats (2011) ”Att rymmas inom sitt friutrymme – Om samhällskunskapslärares 

tolkning, anpassning och undervisning”. I denna studie undersöker Karlefjärd (2010) hur 

undervisningen i samhällskunskap i samband med betyg och bedömning kan ta form på 

gymnasiet. Syftet med Karlefjärds (2011) undersökning är att ta reda på hur 

samhällskunskapslärares individuella friutrymme och tolkning av styrdokumenten påverkar 

samhällskunskapsundervisningen (s. 119). Resultaten visar att lärarna i studien upplever att 

styrdokumenten i samhällskunskap lämnar stort tolkningsutrymme, vilket ger lärarna friheten 

att agera som de själva önskar. En del lärare upplever att tolkningsutrymmet är bra medan 

andra upplever styrdokumenten som svåra och otydliga. Detta tolkningsutrymme som råder i 

styrdokumenten leder till att lärarna anpassar undervisningen efter deras förutsättningar. På 

detta viset anpassas styrdokumenten efter elevgrupp, vilket leder till att 

samhällskunskapsundervisningen ser olika ut (s. 120). Det tolkningsutrymme som råder kan 

leda till problematik vad gäller likvärdigheten i samhällskunskapsundervisningen om lärare 

anpassar det som står skrivet i styrdokumenten efter sin elevgrupp. Jag kommer istället 
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fokusera på en aspekt av styrdokumenten, nämligen kunskapskraven. Jag kommer undersöka 

om det råder olika tolkningar av värdeorden ”översiktligt” och ”utförligt och nyanserat” när 

lärarna rättar elevernas skriftliga prov. Även om Karlefjärds (2011) undersöker läroplanen 

från 1994 kan samma princip appliceras på dagens betygskriterier och även kommande 

betygssystem.  

En annan studie som undersöker bedömning i samband med policydokument är Larissa 

Mickwitzs (2011) licentiatuppsats ”Rätt betyg för vem?: Betygsättning som en 

institutionaliserad praktik”. Mickwitzs (2011) undersöker vad som förväntas av lärare från 

regelverk (som Skolverket) genom att jämföra de riktlinjer som står i policydokument med 

hur det faktiskt ser ut i lärares dagliga praktik. Utgångspunkten för den här studien är att 

forskning kring betyg och betygsättning visat att lärare inte följer de regelverk som finns 

kring betygsättning. Mickwitzs (2011) har i denna avhandling valt att undersöka om detta blir 

utfallet i hennes studie med. Resultaten visar att lärarna förväntas på idealnivå agera som 

professionella lärare som behärskar och följer styrdokumenten vid varje bedömningstillfälle. 

Men i praktiken fungerar inte bedömningen och betygsättningen på det ideala sätt som 

beskrivs av regelverk (s. 119). Istället upplever lärarna i studien att de saknar stöd för att följa 

idealet. Lärarna i studien är medvetna om att de bör följa det regelverk som råder men 

beskriver att det är svårt att följa regelverket eftersom det skiljer sig från själva praktiken. 

Studien visar att lärarna inte upplever att det är betygsystemet i sig som är problemet, utan att 

betyg används på fel sätt. De diskuterar problematiken kring att de vill ge eleverna ”rätt 

betyg” men att elever och föräldrar kräver högre betyg vilket hindrar lärarna från att ge ett 

”rätt betyg” (s. 102). Lärarna i studien diskuterar även att de vill ha en mer ”rättvis 

betygsättning” där man betraktar eleverna som mottagare och där bedömningen är kopplad till 

elevernas kunskaper. Lärarna beskriver även att de vill ta hänsyn till andra aspekter, till 

exempel att de använder den aspekt av sin professionalism som härrör från deras erfarenheter 

som lärare. De menar att de ibland behöver utgå från tidigare erfarenheter av bedömning när 

de rättar elevers prov, vilket kan hjälpa dem när de överväger två betyg. Det som 

framkommer i denna studie som är av intresse för min studie är att lärare inte behärskar eller i 

vissa fall avvisar de skolpolitiska dokumenten och därav kunskapskraven som finns. I min 

studie tittar jag på en liten aspekt av hur lärare förhandlar om sin praxis i förhållande till 

"idealet" i policydokumenten, vilket i mitt arbete är kunskapskraven och kommentarmaterialet 

för samhällskunskap. Detta för att undersöka om lärarnas förståelse av värdeorden skiljer sig i 

förhållande till beskrivningarna från Skolverket.  
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Eftersom jag är intresserad av att undersöka hur lärare tolkar värdeorden ”översiktligt” och 

”utförligt och nyanserat” är det av intresse att läsa studier som undersöker de dilemman lärare 

möter i sin betygsättande praktik. En studie som undersöker detta är Annika Karlssons (2011) 

studie ”Samhällsguide, individualist och moderator. Samhällskunskapslärares professionella 

förhållningssätt i betygsättningsrelaterat arbete”. Studien resulterar i att lärare möter olika 

dilemman i deras betygsättning i kursen Samhällskunskap A som tillhörde Lpr 94 (s. 144). De 

dilemman som lärare möter framträder mest i deras tolkningar av betygsunderlagens innehåll. 

De upplever att de finns motstridigheter i betygsunderlagen som å ena sidan ger riktlinjer till 

att coacha eleverna men å andra sidan betygsätta deras resultat. De menar att de vill fokusera 

på elevers progression under en kurs men att de inte finns möjligheter för det i den dagliga 

verksamheten. Ett annat dilemma de möter är att elever kan värdera och tolka de mål och 

kriterier som finns för kursen olika (s. 144). Dilemmat innebär helt enkelt fel vid 

kommunikation av kunskapskraven, före och efter betygsättningen. En lösning på detta 

dilemma är att i första hand förtydliga de kunskapskraven som råder i form av tydliga 

betygskriterier i samband med examinationer.  På det viset leder det till ökad transparens vid 

bedömning, om både lärare och elever tolkar målen på ett någorlunda liknande sätt. I min 

studie kommer även jag att undersöka om lärare presenterar betygskriterierna för sina elever 

under kursens gång och hur de presenteras. Så som Karlsson (2011) beskriver fanns det 

dilemman i det tidigare mål- och kriterierelaterade betygsystemet och det vore av intresse att 

undersöka om dessa problem även beskrivs av intervjusubjekten.  

2.4 Betygens funktion i dagens betygsystem 

Den tidigare forskningen som finns på fältet riktar in sig på det tidigare betygsystemets (från 

1994) funktioner och de konsekvenser det medförde i lärares dagliga praktik. Utifrån 

medierapportering och diskurser kring bedömning råder det fortfarande en viss osäkerhet 

kring dagens betygsystem (från 2011) och de värdeord som finns i dessa. Mellan den 25 

september och den 23 oktober 2019 har Skolverket skickat förslag till reviderade ämnes- samt 

kursplaner till regeringen. De ämnen som reviderats inom gymnasieskolan är engelska, 

moderna språk och matematik, medan samhällskunskapen är oförändrad. Inom en snar 

framtid får vi även en reviderad version av samhällskunskapsämnet som ska lösa de 

osäkerheter som råder.  

För att skapa en förståelse för dagens betygsystem behöver vi förstå dess funktioner. En studie 

som undersöker detta är Alli Klapps (2017) artikel ”Betyg – deras funktioner och vad de 

mäter”. Klapp (2017) beskriver att betygsystemet i den svenska skolan har tre funktioner: att 
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göra ett urval, att förmedla information till elever om deras prestationer i skolan och som ett 

medel som ska motivera eleverna att vilja prestera (s. 2). Betygsystemet används som ett 

urvalsverktyg för nästa utbildningsnivå. När elever ansöker till högre utbildning ska de 

rangordnas efter de värden de fick från gymnasieskolan. Det vill säga att elevernas betyg från 

gymnasieskolan används som ett medel vid antagning till högre utbildning.  

Betygen används även som ett sätt att förmedla information till eleverna om deras prestationer 

i skolan. Denna information ges i form av ett betyg E till A som ska förmedla de nivåer 

eleverna hamnar på och vad de kan förbättra. Det tredje och sista funktionen som Klapp 

(2017) beskriver är att betyget ska fungera som ett medel som ska motivera eleverna att 

prestera i skolan. Detta förklarar Klapp (2017) fungerar som en metod för belöning och 

bestraffning som har sitt ursprung i ekonomiska teorier (s. 3). Hon redogör även för att 

forskare inom fältet beskriver att betyg stöder elevers lärande i form av en tävling med sig 

själva samt andra elever. Dessa forskare menar att när eleverna får information om sina 

medkamraters prestationer kommer de att motiveras och vilja prestera. Detta tycker jag inte 

faller i linje med hur det faktiskt ser ut i praktiken. Elever motiveras och tävlar inte enbart för 

ett betyg utan det finns andra faktorer som kan påverka detta. I denna studie kommer fokuset 

vara på betygsystemets andra funktion, nämligen att det fungerar som ett medel för att ge 

eleverna sammanfattande information om deras prestationer i skolan, i form av ett betyg. Jag 

kommer att undersöka hur lärares förståelse av värdeorden potentiellt kan påverka deras 

förmåga att kommunicera dessa till sina elever.  

3 Metod 
Denna studie har en kvalitativ samt explorativ ansats. Dels för att studien undersöker hur 

lärare tolkar värdeorden samt att antalet studier som undersöker samhällskunskapen utifrån de 

valda värdeorden inte är så många. Detta resulterade i att jag inte hade förutfattade meningar 

om studiens resultat utan bildade min egen uppfattning utifrån lärares utsagor. Alan Bryman 

(2008) beskriver att kvalitativ forskning har en induktiv syn på förhållandet mellan teori och 

empirin vilket är fallet med denna studie. Studien utgår inte från förutbestämda teorier utan 

empirin styr kategoriseringen och tematiseringen i arbetet. Detta på grund av att studien 

bygger på lärarnas praktiska verklighet och arbete i verksamheten. Därav är deras tankar och 

tolkningar av dessa värdeord samt arbete med bedömning det mest väsentliga. För att besvara 

studiens syfte och frågeställningar är denna metod den mest lämpliga för min uppsats.  
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3.1 Intervjuer 

För att undersöka hur lärare tolkar värdeorden ”översiktligt” och ”utförligt och nyanserat” har 

jag genomfört semistrukturerade kvalitativa intervjuer med enskilda lärare verksamma i 

Örebro län. Enligt Bryman (2008) är intervjuer i kvalitativ forskning mindre strukturerade än 

surveyintervjuer inom kvantitativ forskning (s. 412). Syftet med de semistrukturerade 

intervjuerna är att få djupare förståelse för hur lärare tolkar de två undersökta värdeorden. 

Zoltan Dörnyei (2007) beskriver att forskaren kan utgå från en intervjuguide med 

förutbestämda frågor som ska vägleda intervjusubjekten genom intervjun. Denna metod gör 

det möjligt för intervjuaren att fånga upp intressanta svar och be intervjusubjekten att utveckla 

sina synpunkter. (s. 136). I kvalitativa intervjuer finns det därmed även utrymme för intervjun 

att röra sig i olika riktningar, eftersom den ska bidra med kunskaper om intervjupersonens 

upplevelser och tolkningar. Denna studie handlar huvudsakligen om hur lärare tolkar och 

resonerar kring deras tolkningar av värdeorden och deras arbete med bedömning. Vad som är 

väsentligt att ha i åtanke är att studien inte undersöker korrekta tolkningar av värdeorden, 

istället vill jag visa på att det finns flera olika sätt att tolka värdeorden på. Tolkningarna 

kommer att jämföras med kommentarmaterialet och bedömningsstödet för kursen 

samhällskunskap 1b. Detta material ska fungera som en referensram för hur värdeorden 

beskrivs av Skolverket.  

3.2 Intervjuguide  

I denna studie har jag genomfört semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide 

(Se Bilaga 1). Intervjuguiden var uppdelad i tre teman. Under första temat diskuterades lärares 

erfarenheter i yrket. Under det andra temat diskuterades lärares tolkningar av värdeorden 

”översiktligt” och ”utförligt och nyanserat”. För denna del blev lärare tillfrågade att ta med 

två elevtexter, ett som bedömts som ”översiktligt” och ett som bedömts ”utförligt och 

nyanserat”. Tanken med elevtexterna är att låta lärarna visualisera samt argumentera för sina 

tolkningar för mig, som ett sätt att förtydliga hur de har tolkat innehållet i texterna utifrån de 

undersökta värdeorden. Alla lärare fick information om att ta med sig elevtexter via mail, 

dessvärre hade inte alla med sig texter vilket resulterar i att en del lärare citeras fler gånger än 

andra i analysen. Slutligen diskuterades under tema tre lärares strategier och material som de 

har till sitt förfogande när de tolkar och arbetar med värdeorden. Själva idén med 

tematiseringen är att kategorisera lärarnas svar från början, vilket underlättar för mig när jag 

transkriberar. Eftersom jag hade förutbestämda teman var även beredd på att ändra 

ordningsföljden på frågorna. Jag ställde även följdfrågor när jag ville att intervjusubjekten 
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skulle utveckla sina svar. Dessutom blev strukturen av intervjuerna tydligare för 

intervjusubjekten där jag nämnde vilka teman vi skulle beröra. Under intervjun nämnde jag 

även när det ena temat var över och när vi påbörjade ett nytt tema. (Bryman, 2008, s. 419).  

3.3 Urval  

Lärarna i studien valdes ut utifrån ett målstyrt urval (Bryman, 2008). Vilket betyder att jag har 

valt lärare utifrån ett par kriterier. Dessa kriterier var: samhällslärare verksamma i kursen 

samhällskunskap 1b i Örebro län (Bryman, 2008, s. 433). Fokus har i detta målriktade urval 

inte varit att få fram deltagare som skiljer sig åt gällande egenskaper. Utan fokus har istället 

varit på att undersöka hur lärare utifrån de uppsatta kriterierna tolkar värdeorden. Det är deras 

svar som står i fokus, inte deras olika egenskaper. Det som skiljer sig mellan lärarna är att en 

del arbetar på studieinriktade program och ett par på yrkesförberedande. Dessutom skiljer sig 

lärarnas erfarenheter åt, i avseendet där en del jobbat längre i verksamheten än andra. Målet 

med urvalet är att lärarna ska framföra en varierande bild av deras tolkningar av värdeorden 

och att studien på samma gång uppnår teoretisk mättnad. Det vill säga att en sjätte lärare inte 

skulle behövas för att bidra med ny information som de undersökta lärarna inte nämner. 

Självfallet hade fler intervjusubjekt varit bra med tanke på studiens generaliserbarhet, men om 

det hade bidragit till en mer teoretisk mättnad är svår att veta i förväg (Bryman, 2011). Det 

var inte möjligt för mig att få tag i fler intervjusubjekt då flera av de kontaktade lärarna inte 

kunde ställa upp på en intervju. Dessutom var det flera lärare som inte svarade på mailen.  

 

Tanken med urvalet är att det inte ska vara representativt för större delen av populationen 

(Bryman, 2008, s. 370). Det som är av intresse är att på ett djupgående sätt undersöka hur 

enskilda lärare verksamma under samma kurs resonerar kring värdeorden. Det som även är av 

intresse är att undersöka utbredningen i lärarnas svar och samtidigt få ett holistiskt perspektiv 

på lärarnas tolkningar och i viss grad deras arbete med bedömning. Det är inte möjligt att i 

denna studie få ett helhetsperspektiv på lärarnas konstanta arbete med bedömning efter en 

intervju, jag kan enbart utifrån svaren de ger mig bilda en uppfattning om deras arbete. 

Resultatet kommer därmed ställas i relation till urvalsstrategin samtidigt som den kan 

generaliseras till liknande miljöer. Även om lärares tolkningar är individuella har dessa 

fortfarande kursplaner och kunskapskraven att utgå från som kan bidra till att tolkningen kan 

vara någorlunda lika.   
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3.4 Tillvägagångsätt  

Det första som gjordes var att söka efter mailadresser till samhällslärare verksamma i Örebro 

län. I samband med detta skickades 27 mail till samhällslärare, rektorer och studievägledare 

för att komma i kontakt med samhällslärare verksamma i kursen Ib. Endast 18 personer 

svarade tillbaka och enbart sex personer kunde ställa upp på en intervju. Detta pågick under 

en lång tid, ungefär en månad och från början var det enbart fyra lärare som kunde direkt 

ställa upp på en intervju. De resterande två hörde av sig när den fjärde intervjun var 

genomförd. Alla intervjuer genomfördes på lärarnas skolor, i avskilda rum där det var fritt 

från oväsen. Innan intervjuerna började fick lärarna skriva på en samtyckesblankett som jag 

har konstruerat (Se bilaga 2). Detta för att få lärarnas skriftliga samtycke samt att de etiska 

aspekterna av studien framfördes. I denna samtyckesblankett lovades intervjusubjekten 

anonymitet, utan att personliga uppgifter presenteras och information om möjligheten att dra 

tillbaka sitt samtycke när de ville under intervjun. Därför presenterar jag ingen personlig 

information om kön och ålder som kan avslöja vilka lärarna är. Eftersom de utlovades 

anonymitet kallas lärarna L1, L2, L3, L4, L5 och L6 och jag använder pronomen ”denne” 

istället för singularpronomen när jag hänvisar till lärarna i analysen, slutsatserna och 

diskussionen. 

Intervjuerna varierade i tid. Den kortaste pågick under 55 minuter och den längsta under 1 

timme och 27 minuter. Jag spelade in intervjuerna med en ljusinspelare lånad från Örebro 

universitet samt antecknade begrepp som lärarna nämnde i mitt anteckningsblock. Att spela in 

intervjuerna gjorde det möjligt för mig att delta i intervjun och gjorde att konversationen 

mellan mig och intervjusubjekten flöt på (Bryman, 2008). Samtidigt som intervjuerna flöt på 

var lärarna stressade vilket påverkade intervjuns gång. En del av lärare bokade in intervju på 

håltimmar innan nästa lektion startade vilket bidrog till att vi hade en tidsram att förhålla oss 

till. I vissa intervjusituationer fick en del frågor uteslutas på grund av tidsbrist. Efter att 

intervjuerna var genomförda var det dags för transkribering. Under detta moment har jag 

enbart transkriberat material som är nödvändig för min analys. Som Svend Brinkmann (2013) 

nämner är transkriberingen av intervjuerna i sig en form av tolkning. För att öka studiens 

tillförlitlighet och transparens har jag citerat lärarna ordagrant i slutsatserna för att motverka 

felbedömningar.  
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3.5 Etiska aspekter 

Som vid all form av forskning har även denna studie tagit hänsyn till etiska aspekter. I denna 

studie handlar det framförallt om informerat samtycke, sekretess och tystnadsplikt, 

anonymitet och konfidentialitet och transparens. Vetenskapsrådet (2017) nämner att 

informerat samtycke innebär att intervjusubjekten har förstått studiens syften och gett sitt 

samtycke till att medverka. Innan intervjuerna började tilldelades lärarna en 

samtyckesblankett där jag informerade lärarna om studiens syften och hur deras svar kommer 

att bearbetas och användas. Alla lärare gav ett skriftligt samtycke genom att signera med sina 

namn. Denna blankett som lärarna signera har under studiens gång bevarats på ett ställe där 

andra inte har tillgång till. Detta för att försäkra att lärarnas anonymitet bevaras. Dessutom 

kommer samtyckesblanketterna förstöras efter att studien är klar. Det skriftliga samtycket 

lärarna gav handlar även om att intervjun enbart berör frågor som besvarar på studiens syfte 

och frågeställningar. Vidare har lärare blivit lovade sekretess och tystnadsplikt om intervjun 

skulle beröra känsliga frågor. För denna studie är dessa två aspekter inte aktuella eftersom 

denna studie undersöker lärares tolkningar och inte känsliga frågor. Eftersom lärarna blev 

utlovade anonymitet har jag tagit hänsyn till detta genom att avidentifiera lärarna med hjälp 

av pseudonymer. Information som kön och ålder, som kan göra att intervjusubjekten kan 

identifieras tas inte med eftersom detta inte är relevant för min studie. Konfidentialitet för 

denna studie innebär att lärarna blivit utlovade att uppgifterna som de har gett mig kommer 

inte spridas där obehöriga inte får ta del av namn, ålder eller andra faktorer som bidrar till att 

lärarna känns igen (Vetenskapsråder, 2017, s. 40). För att uppfylla detta kraven har enbart 

intervjuaren tillgång till råmaterialet, det vill säga inspelade intervjumaterialet och hela 

transkriberingen. Enligt Vetenskapsrådet (2017) innebär transparens öppenhet, offentlighet 

och insyn (s. 39). För att upprätthålla god forskningskvalitet har jag öppet redovisat för mina 

urval, tillvägagångsättet och citerat lärarna ordagrant i slutsatserna som jag sedan analyserat. 

Detta beskrivs av Bryman (2008) som ett sätt som kan öka studiens tillförlitlighet (s. 49–50).  
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3.6 Validitet och reliabilitet  

För att bedöma denna studies tillförlitlighet har jag utgått från validitet och reliabilitet. Även 

om dessa kriterier är mest relevanta för kvantitativ forskning anser jag att dessa går att 

appliceras på den här kvalitativa undersökningen. För validiteten innebär det främst att jag 

mäter det jag avser att mäta som att jag besvarar mina frågeställningar. Det handlar även om 

att jag har operationaliserat frågeställningarna i intervjuguiden som hjälper mig att fråga 

lärarna det jag behöver fråga för att besvara studiens syfte (Bryman, 2008, s. 352–353). Vad 

gäller den interna validiteten som Bryman (2008) nämner innebär att det förekommer en hög 

grad överrensstämmelse mellan begrepp och intervjun. Enligt min tolkning är det svårt att 

fylla den interna validiteten eftersom lärarnas svar utgår från en intervju. Den interna 

validiteten hade stärkt om flera intervjuer med lärarna gjorts under en längre tid för att 

säkerställa att samma tolkningar görs. När det kommer till reliabiliteten i denna studie handlar 

det främst om andra forskare utifrån samma material och metod kommit fram till samma 

resultat. Reliabiliteten i kvalitativa studier är enligt Bryman (2008) begränsad då forskarens 

egna tolkningar av resultaten är centrala. Den tolkning som jag gör av materialet betyder inte 

nödvändigtvis att nästa forskare gör likvärdig tolkning. För att stärka den externa reliabiliteten 

har jag öppet redovisat det målstyrda urval som denna studien utgår från. På detta viset kan 

andra forskare som går in i en liknande social kontext genomföra liknande studie men 

någorlunda lika resultat.  

3.7 Fenomenografisk analysmetod  

Den fenomenografiska metodansatsen möjliggör för mig att förstå variationen i lärarnas 

tolkningar av värdeorden. Enligt Lars Owe Dahlgren och Kristina Johansson (2015) söker 

metodansatsen inte ”essensen” i lärarnas svar, utan studien bidrar istället till en fördjupad 

förståelse av lärarnas skilda tolkningar (s. 162). För att förstå varför lärarna tolkar värdeorden 

på sitt sätt ställs en rad frågor om deras tillvägagångsätt och material som ska bidra med en 

fördjupad kunskap om deras arbete med bedömning. Enligt Dahlgren och Johansson (2015) är 

det helt avgörande för en framgångsrik analys om forskaren efterfråga hur intervjusubjekten 

uppfattar ett fenomen (s. 166). Vilket i detta fallet är hur lärarna tolkar värdeorden. Denna 

studie gör även en jämförelse mellan lärarnas svar och Skolverkets stödmaterial för att 

urskilja variationen mellan uppfattningar. Sedan kommer en diskussion i slutsatsen om hur vi 

kan förstå variationen i lärarnas tolkningar. Strukturen på uppsatsen är även att jag går in 

ganska förutsättningslös där analysen kategoriseras utifrån de svar som lärarna ger mig.  
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4 Resultatredovisning och analys 

Under den här delen kommer jag att presentera resultatet genom att analysera lärarnas utsagor 

utifrån fyra olika teman. Under dessa teman kommer jag att presentera likheter och skillnader 

i lärares tolkningar av värdeorden samt deras arbete kring bedömning. Under första temat 

kommer jag att presentera vad varje lärare finner viktigast i läraryrket. Detta för att lyfta fram 

att olika aspekter av professionen värderas olika. I nästa tema kommer jag att presentera 

lärarnas tolkningar av värdeordet ”översiktligt” som är ett kriterium för nivå E. Under denna 

del kommer jag beskriva likheter och skillnader i lärares tolkningar av värdeordet samt 

jämföra deras utsagor med Skolverkets kommentarmaterial för ämnet samhällskunskap. I 

tredje temat kommer jag att presentera lärarnas tolkningar av värdeorden ”utförligt och 

nyanserat” som är ett kriterium för nivå A. Även under denna del kommer lärares tolkningar 

jämföras med varandra och med Skolverkets kommentarmaterial. Under sista temat kommer 

jag att presentera lärarnas resurser och strategier som de har till sitt förfogande när de arbetar 

med värdeorden.    

4.1 Bakgrund: Lärarnas erfarenheter i verksamheten 

I början av varje intervju frågade jag lärarna vad de värderar som viktigast i deras 

yrkesutövning. Alla lärare förutom L1 var överens om att en god relation till eleverna är det 

mest väsentliga delen av deras arbete. Men vad de goda relationerna ger förutsättningar till 

skildes sig åt i lärarnas svar. L1 diskuterade istället att en god relation till eleverna är 

underförstått och att det är något som finns i mötet med eleverna. L1 menar att ämnesstoffet 

behövs arbetas mer frekvent med eftersom ämnet ska ge eleverna ”förutsättningar att hantera 

både teoretisk och praktisk verklighet”. L1 beskriver att eleverna behöver ”utveckla förmågor 

för att hantera verkligheten” och ”skaffa verktyg för att kunna läsa en text, kunna förstå den 

och kunna förhålla den till andra”, men samtidigt att de förstår ”komplexiteten” i det hela. När 

jag frågade L1 vad denne menade med ”komplexiteten” svarade L1 ”att eleverna förstår att 

det krävs ett jobb”.  

Till skillnad från L1 tycker L2 att relationer och relationsbygget är mer väsentligt än stoffet. 

Samtidigt beskriver L2 att samhällslärare behöver i någon mening vara ”ämnensnördar” men 

att det fortfarande är relationsbygget med eleverna som kommer först. L2 beskriver:  

Att bygga relationer med dem [eleverna] skapar ett förtroende och trygghet i lärandet där jag å ena 
sidan har lättare att närma mig eleven då jag har ett förtroendekapital. Å andra sidan vågar eleven närma 

sig mig och säger ärligt om dem inte förstår något […] Vi tar bort det hierarkiska tänkandet och blir 

människor som möts istället. (L2) 
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L2 beskriver att det handlar om ett ”ge och ta” där läraren och eleverna skapar förtroende för 

varandra, vilket ger upphov till att eleverna ”vågar säga ifrån om dem inte förstår”. Likasom 

L2 anser L3 att relationsbygget med eleverna är en väsentlig del av arbetet. Medan L2 anser 

att goda relationer förutsätter att eleverna vågar yttra sig om deras kunskapsläge menar L3 att 

”relationerna med eleverna måste funka för att låta allt annat funka också”. L3 beskriver att 

goda relationer med eleverna ”ger förutsättningar att lära sig något”. Detta menar L3 grundar 

sig i att eleverna får förtroende för läraren och kommer vilja lära sig. I detta relationsskapande 

menar L3, ”kan lärandet ta plats”.  

När jag frågar vad L4 värderar som den mest väsentliga delen av yrket beskriver även denne 

likt L2 och L3 relationerna med eleverna. L4 beskriver: ” Utan relationer, inga prestationer” 

men även ”om man har för mycket relationer med eleverna, vet för mycket kan det hindra 

prestationer”. L4 beskriver att det krävs en viss ”balans” i relationsskapandet med eleverna. 

När L4 sedan redogör vidare för sina åsikter beskriver denne:   

Som elev kan det ibland vara bra att inte läraren vet om att man har det jobbigt i sitt liv. Det kanske är 

bättre om eleven inte blir sedd som eleven som har det trassligt. Det kan vara en nackdel med att känna 

eleverna för väl. Det är inte heller lätt när man är i en klass att hitta balans i relationer. (L4) 

Läraren beskriver att för mycket relationer med eleverna kan på något sätt hämma lärandet. 

Dessutom krävs en viss balans i relationsskapandet med eleverna, men att hitta vart gränsen 

går innan balansen rubbas är inte enkelt. L4 förklarar att eleverna i vissa lägen vill bli sedda 

som elever som är i skolan för att lära sig. Medan L4 beskriver ”balans” som en viktig del i 

relationsskapandet beskriver L5 liknande åsikter men istället förtydligar vad som krävs av 

läraren för att ”balansen” ska vidhållas. L5 beskriver att ”en bra relation kan vara på olika 

sätt”. Att det ibland kan handla om att ha en ”kompisrelation” samtidigt med ett ”ledarskap i 

klassrummet”. Dessutom att det handlar om att hantera ”säkerhet och tydlighet i 

klassrummet” och på ett sådant sätt kan ” auktoriteten respekteras”.  

Alla lärare förutom L1 nämnde att det har skett ett skifte i deras arbete som lärare. Tidigare 

har fokus varit mer på ämnesstoffet, innehåll och examinationsformer, men att det idag är 

elevernas relationer och välmående som är i fokus. En faktor till varför L1 svarade annorlunda 

gentemot de andra lärarna är att denne har arbetat kortast tid som lärare och är relativt 

nyexaminerad. L5 däremot, beskriver att dennes huvudintresse är betyg och bedömning och är 

oftast den person som diskuterar dessa frågor med andra lärare på skolan. L5 beskriver: ” […] 

det är ett lärarkall att dela med sig av sin erfarenhet, lärare oavsett ämnen. Mer övergripande 

metod och didaktik kan man betrakta universellt”. L5 finner att det är viktigt att dela med sig 
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av den kunskap man har oavsett ämne för betyg och bedömning kan arbetas på samma sätt i 

varje ämne.  

Till skillnad från L5 nämner L6 individuella samtal med eleverna som en väsentlig del i 

relationsbygget. I dessa möten diskuteras studieteknik samt elevernas välmående. Exempelvis 

kan relationer underlätta diskussioner om svåra frågor som ”psykisk ohälsa” beskriver L6. 

Dessa samtal med eleverna har gett förutsättningar till att läraren tydligare ser gränsen från att 

det handlar om ”vanlig tonårstrassel” till att det börjar likna ”depression”. För att eleverna ska 

kunna öppna upp sig om deras situation och tillstånd krävs att de har en god relation till 

läraren. Alla lärare i studien verkar vara överens om att de har goda relationer till eleverna och 

att de har förtroendet från elevernas sida. Även om lärarna ger intressanta svar angående deras 

erfarenheter i yrket besvarar dessa inte mina frågeställningar. Vad de besvarar på är att lärarna 

har olika åsikter om vad de värderar som viktigast i yrket. Även om de flesta lärarna tycker att 

relationer med eleverna värderas högre ger de fortfarande olika svar på varför de tycker så. 

Denna typ av förståelse ska ge er läsare en förståelse för vilka de undersökta lärarna är och 

vad de värderar som viktigast utifrån svaren de ger mig. Dessa svar kan vara kopplade till hur 

intervjusubjekten tolkar värdeorden och kan hjälpa läsarna att förstå orsakerna till varför de 

tolkar dem som de gör. Dessa svar visar även hur olika lärare kan arbeta med ett ämne som 

samhällskunskap och hur olika de motiverar ett fenomen som elevrelationer. Detta visar att 

lärare tänker olika och har olika erfarenheter av yrket, vilket även kan kopplas till att de inte 

nödvändigtvis tolkar innehåll och ämne på likvärdigt sätt.  

 

4.2 Lärarnas tolkningar av värdeordet ”översiktligt” för nivå E.  

När jag frågar lärarna om de tycker att värdeordet ”översiktligt” är svårt att definiera skiljer 

deras svar från varandra. Två av sex lärare tycker att det är svårt att definiera begreppet 

medan de resterande fyra tycker att de begriper begreppets betydelse ju mer de arbetar med 

bedömning. När jag väl frågar lärarna att förklara värdeordets betydelse är det i vissa fall 

otydligt. L1 är exempelvis en av lärarna som inte tycker att ”översiktligt” är svårt att 

definiera. L1 beskriver att det beror på att läraren har ”läst en del inlämningar och lyssnat på 

när eleverna pratat” och att det efter ett tag ”framträder ganska tydligt när något är 

översiktligt”. L1 beskriver vidare hur begreppet tolkas:  

Låt säga att de [eleverna] ska definiera ett begrepp eller prata om en teori då kan det vara två, tre saker 

väldigt kortfattat beskrivet om dessa […] exempelvis om vi pratar om liberalism, så skriver eleven ’det 

står för individens frihet, om liberalerna får bestämma vill de sänka skatten för att öka individens frihet’ 
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[…] De ska genomföra en analys också, men den blir väldigt kort. De [eleverna] problematiserar helt 

enkelt inte tillräckligt för ett högre betyg. (L1) 

L1 nämner ”analys”, ”begreppsförståelse” och ”problematisera” som tre centrala delar i 

tolkningen av ”översiktligt”, men att alla dessa är gjorda på ett kortfattat vis och att de inte är 

tillräckligt för ett högre betyg då eleverna behöver vara mer ”utförliga”. Lärarens citat 

indikerar att eleverna behöver ha en viss analys i texten redan på E-nivån. Detta beskrivs även 

som en väsentlig del av bedömningsstödet (som finns tillgängligt för lärare i 

samhällskunskap) redan på E-nivån. Vad L1 syftar på när det gäller begreppet ”analys” 

framgår inte tydligt under intervjun. Bedömningsstödet (2019) beskriver istället analys som 

”ett sätt att förklara sina slutsatser och ha stöd i fakta och sakförhållanden” (s. 13). Det vill 

säga att eleverna i analysen inte ska utgå från subjektiva grunder utan alltid ta stöd i 

referenser. När det kommer till ”begreppsförståelse” som L1 nämner, beskrivs av 

bedömningsstödet att elever behöver kunna redogöra för begrepp och använda dessa i en text, 

detta beskrivs även som en central bedömningsaspekt på varje nivå. Från nivå E till A 

behöver elever redogöra för en viss begreppslig förståelse och beskriva dessa i sina texter. 

Hur begreppen används i texten avgör istället om den är gjord på ett ”översiktligt”, ”utförligt” 

eller ”utförligt och nyanserat” vis. När det kommer till begreppet ”problematisera” som L1 

nämner, är det inget som nämns i bedömningsstödet (2019) för nivå E. Begreppet 

”problematisera” används istället som ett begrepp för att beskriva kunskapskraven för nivå C 

och A.   

För att förtydliga sina tolkningar visar L1 en elevtext som bedöms som ”översiktligt”. Ämnet 

som eleverna arbetat med under detta moment är politiska ideologier. De ska beskriva hur 

ämnet har vuxit fram utifrån en historisk kontext samt jämföra två ideologier med varandra. 

En elev har skrivit så här:  

Jag har valt socialismen och liberalismen. Socialismen växte fram eftersom det inte var ett rättvist 

samhälle förut. Dom tyckte att samhällsklasserna var för stora och dom ville göra reform av samhället. 

Reform är när man förändrar något gradvist. Socialisterna tyckte att överklassen hade för mycket makt 

och att dom förtryckte arbetarklassen som fick kämpa hårt. Socialisternas mål är att få ett så jämställds 

samhälle som möjligt, och att dom som får in mer ska få betala mer i skatt. Liberalismen växte fram 

under upplysningen, det var då man börja tänka rationellt och logiskt och insåg att det inte blir ett bra 

samhälle om en elit styrda bestämde allt. Liberalismen lämnar allt till individen och Socialismen vill 

man att allt ska vara som en enhet för då bygger man ett starkt samhälle anser dom. (Elevexempel, L1) 

 

Det här citatet visar på att eleven har en viss begreppslig förståelse och kan använda dessa i 

rätt sammanhang, samtidigt som en viss jämförelse görs mellan socialismen och liberalismen. 

L1 menar att eleven beskriver en historisk kontext samt att en diskussion förs kring liknelser 

och skillnader, men att det inte är ”tillräckligt”. Vad L1 menar med ordet ”tillräckligt” 
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beskrivs sedan som ”inte problematisera för ett högre betyg”. Återigen beskrivs begreppet 

”problematisera” för att beskriva ”översiktligt” men enbart för att förklara att eleven behöver 

problematisera för att få ett högre betyg.  

Till skillnad från L1 tycker L2 att värdeordet ”översiktligt” är svårt att tolka. L2 beskriver att 

det är svårt att hitta värdeordets exakta innebörd och på samma sätt ”uppnå någon 

likvärdighet i tolkningen”. L2 beskriver även problematiken i att ”kvantifiera kunskap” i 

elevers skriftliga texter. Anledningen till att L2 tycker att det blir problematiskt att kvantifiera 

kunskapen är att det finns en del elever som är ”duktiga på att reproducera fakta”, medan det 

finns andra elever som inte är ”begreppsmässigt välartikulerade” men har en förståelse för 

ämnet på ”vardagssvenska”. På detta viset blir det problematiskt att enbart bedöma den 

skriftliga uppgiften som ”översiktlig” utan att ge eleverna möjligheter till att visa kunskaperna 

på andra sätt, exempelvis under muntliga sammanhang. Även om L2 finner det komplicerat 

att tolka värdeordet på ett rättvist sätt ger denne fortfarande en förklaring:  

Fakta och förståelse för E, jag tänker att det någonstans handlar om att visa på att föra enkla 

resonemang, att kunna visa på eller ha en rimlig nivå utav faktakunskap. Du ska kunna använda faktiska 

kunskap för att den där förståelsekunskapen finns, men att du inte enbart reproducerar fakta, att du 

namedroppar dem. Du ska visa på att du kan använda begreppen som ett verktyg i skriftliga uppgifter. 

Det finns en form av känsla för, den tysta kunskapen man pratar om, när en elev har greppat läget om 

vad det handlar om. Eller elever som skummar på ytan men förmår inte att nå kvalitativt komplexa 

nivåer. (L2) 

Det jag finner intressant i detta citat är att L2 nämner begreppet ”enkla resonemang”. 

Begreppet ”enkla” är ytterligare ett värdeord som beskriver nivå E men det används inte för 

att beskriva ”översiktligt”. Värdeordet ”översiktligt” beskrivs istället i kunskapskraven och i 

bedömningsstödet (2019) som ”eleven kan översiktligt redogöra för och analysera” 

(Skolverket, 2011). Läraren tar in andra aspekter av kunskapskraven och förklarar inte hur 

eleverna kan analysera ”översiktligt”. Å andra sidan beskriver läraren hur eleverna kan 

”redogöra för sin kunskap” genom att beskriva att en viss ”fakta och förståelse” behövs 

presenteras. En annan intressant aspekt är att L2 nämner ”den tysta kunskapen” som beskrivs 

som en ”känsla” för om en text är på en ”översiktlig” nivå. Detta beskrivs av läraren att denne 

inte alltid kan sätta ord på varför elever inte förmår att nå mer komplexa nivåer.   

L2 beskriver även påverkan av hur uppgifterna är konstruerade och att de ska ”ge upphov till 

att nå olika nivåer”. För att tydliggöra denna åsikt beskriver L2 en uppgift som eleverna har 

fått under kursens gång: ”det handlar om en kolonialstat och en av dess kolonier, eleverna ska 

studera länderna utifrån olika parametrar och rubriker som finns skrivna i uppgiften”. L2 visar 

en text där eleven har resonerat, reflekterat och analyserat på en godkänd nivå:   
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Storbritannien har en stark ekonomi på grund av att dem koloniserade Sydafrika där de tog massa 

råvaror som guld, metall, olja och så vidare. Och britterna använda och sålde afrikanerna som slavar 

och tog bara afrikanernas land utan att säga något. Britterna gillade inte mörka människor och 

behandlade dem som djur. Resten av folket började även ogilla afrikanerna och vilket lever fortfarande 

kvar i dagens Storbritannien. (Elevexempel, L2) 

När jag väl frågar L2 varför denne tolkar texten på en ”översiktlig” nivå förklarar L2 att 

”analysen är på en enkel nivå”. L2 beskriver att eleven analyserar, men att det inte finns 

”kvalificerade resonemang”. Vad denne lärare beskriver som ”kvalificerade resonemang” är 

att eleven behöver ”problematisera” mera. L2 likt L1 nämner begreppet ”problematisera” men 

L2 ger även en förklaring till begreppet. L2 beskriver begreppet som att ” vrida och vända” på 

ämnet. L2 ger även ett exempel på att eleven kunde diskuterat fenomenet rasism. I citatet 

beskriver eleven att ”britterna inte gillade mörka människor”, men nämner inte begreppet utan 

”talar om det på ytan” enligt L2. Det viktigaste är att eleverna har förstått att det finns 

”samband”, vilket L2 tolkar är en del av ”översiktligt”. Att beskriva ”samband” används inte 

för att beskriva ”översiktligt” i bedömningsstödet, istället beskrivs ”enkla” som ett värdeord 

som beskriver ”sambanden”.  

L3 ger en annorlunda förklaring än L2 när det kommer till tolkningen av värdeordet 

”översiktligt”. L3 är en av lärarna som inte tycker att värdeordet ”översiktligt” är svårt att 

definiera eftersom denne lärare anser att de begriper begreppets innebörd. L3 beskriver att det 

innebär ”rent konkret, att eleverna svarar på frågan” och ”ger ett grundläggande resonemang”, 

att eleverna helt enkelt ”svarar med en mening”. Läraren ger även ett exempel på en fråga 

”vad är inflation?” och beskriver att ett ”översiktligt” svar är att eleverna beskriver inflation 

med en mening. Detta svar indikerar att L3 har lägre krav i sin tolkning av ”översiktligt” än 

L1 och L2 och visar även att faktakunskaperna dominerar i tolkningen. Denna typ av tolkning 

följer inte det som står i kunskapskraven för nivå E eller för värdeordet ”översiktligt” utan det 

krävs mer förståelse för ämnet som går att visa genom analys (Skolverket, 2011). L3 

beskriver likt L2 vikten av att konstruera frågor där eleverna har möjlighet att uppnå olika 

nivåer. L3 har även i slutet av varje uppgift en egen fråga som eleverna kan konstruerar och 

svara på själva. L3 motiverade denna möjlighet som ett sätt för eleverna att påvisa sina 

kunskaper, ifall de frågor som de förväntade och kan mest om inte kommit med på provet.  

Dessvärre har L3 inget elevexempel med sig på svar som denne har bedömt som 

”översiktligt”. Istället beskriver L3 ett exempel på en uppgift som de arbetade med under 

Brexit: ”eftersom samhällskunskapen är ett akutalitetsämne så behöver vi ta in händelser i 

undervisningen för att det berör samhället”. L3 beskriver även: ”eleverna behövde under 

denna skrivning redogöra för Storbritanniens utträde ur EU och hur det påverkar Sverige. Om 
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en elev svarar ’svenska företag som har handel med Storbritannien får problem’ tolkas detta 

svar som översiktligt”. Vidare resonerar L3 att för att uppnå högre nivåer behöver eleverna 

”ge exempel på företag” och ”hur det exempelvis kan påverka kronkursen”. L3 ger tydliga 

exempel på svar som denne tolkar som ”översiktligt” men även dessa svar indikerar på att 

faktakunskaperna dominerar tolkningen.  

L4, likt L1 och L2 tycker inte att värdeordet ”översiktligt” är svårt att definiera eftersom 

denne har tillsammans med eleverna bildat en uppfattning om begreppets innebörd. L4 

beskriver att en faktor till ”översiktligt” är mängden. När eleverna har lite förklaringar till 

varför något sker så är det ”översiktligt” och inte ”utförligt”. L4 ger även ett exempel på ett 

svar: ”Sverigedemokraterna har blivit stora för att de har en partiledare som är lite folklig, ja 

det blir lite översiktligt”. Läraren beskriver även: ” Ju mindre du skriver desto mindre chans 

har du att få ta upp olika saker, det är få elever som lyckas med på ett kortfattat sätt få med 

många punkter”. Denna tolkning som L4 har går i linje med vad bedömningsstödet (2019) 

skriver angående ”mängden” på svaren. Bedömningsstödet (2019) beskriver ”Det kan vara så 

att ett översiktligt svar är mer kortfattat medan ett utförligt svar är mer innehållsrikt och fylligt 

och därmed längre” (s. 22). L4 beskriver även ”översiktligt” som en ”grund” men att det 

också krävs en analys. L4 visar uppgiften ”Folkgrupper utan stat” där eleverna skrev om 

”olika nationaliteters situation och förutsättningar för att skapa en egen stat”. I uppgiften ska 

eleverna skriva bakgrund, nuläget, framtiden och samtidigt väva in teori och vara källkritiska. 

För att tydliggöra sina tolkningar av ”översiktligt” visade läraren ett exempel på svar där 

eleven hade skrivit kortfattat om kurdernas situation: ”just nu är framtiden ovisst för kurderna, 

de har fortfarande inget eget land utan Turkiet fortsätter bekämpa kurderna som är återigen på 

flykt”. L4 förklarar att eleven hade skrivit mycket bakgrundinformation om kurdernas 

situation, men denna information gick inte att bedöma analytiskt. Att ha en ”fyllig” bakgrund 

beskriver L4, skapar ”bättre förutsättningar att göra en analys senare i texten”. För att texten 

ska bedömas som ”översiktlig” i sin helhet enligt L4, behöver eleven ta in fler faktorer som 

kan vävas in som exempelvis teorier.  

L5 tillhör lärarna som inte tycker att värdeordet ”översiktligt” är svårt att definiera. Till 

skillnad från L4 tycker L5 inte att ”kvantitet” har mycket betydelse eftersom ”elever kan 

skriva mycket men att det kan vara dålig kvalité”. L5 tycker istället att skriva med ”kvalité 

måste förtydligas” men att det är upp till läraren att tydliggöra hur elever kan skriva med 

kvalité. I bedömningsstödet (2019) beskrivs även att kvaliteten i elevernas svar påverkar 

innehållet snarare än kvantitet men att det inte finns ett samband mellan kvalitet och textens 
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längd. Textens kvalitet påverkas snarare av huruvida eleverna skriver fylligare svar genom att 

dra välgrundade slutsatser ur olika perspektiv (s. 22) L5 ger även exempel hur elever kan ge 

”översiktliga” svar i arbetsområdet ”mänskliga rättigheter”. L5 beskriver: ”För översiktligt 

behöver eleverna förklara hur de utkräver sina rättigheter, hur man kan överklaga ett 

myndighetsbeslut, lyfter fram exempel på domstolar och exempelvis beskriva två händelser”. 

Detta betyder att eleverna ska ha faktakunskaper och samtidigt visa förståelse för 

rättigheterna. Denne lärare likt L3 har inte med ett tydligt elevexempel som har bedömts som 

”översiktlig”. Vad denne lärare istället hade med sig var frågor i uppgifter som läraren 

konstruerat inför ämnesområdet ”Demokrati”. L5 beskriver: 

Jag jobbar mycket med scenarier. De får ett sammanhang som de kan jobba med. […] Ett exempel på 

scenario är ’en omyndig person i din närhet har blivit tvångsomhändertagen av en myndighet på grund 
av missbruk, beslutet uppfattas av många som inkorrekt och felaktigt, vilken myndighet kan man 

överklaga till? Vilken myndighet har rätt att tvångsomhänderta en medborgare, med vilka rätt kan man 

tvångsomhänderta en omyndig person? Ge exempel’ Det här har dem övat på innan så detta blir inget 

nytt för dem. […] Dessa frågor ger eleverna möjlighet att gå in djupare på svaren. Sen har jag även 

frågor som är att dem ska skriva alla mänskliga rättigheter, men jag vill ända ha den här volymen 

ibland. (L5) 

Vad L5 menar med volym förklaras senare att “texten som helhet” ska vara “fylligt” och att 

“eleverna inte bara att dom säger domstol utan namnger specifikt vilken domstol det handlar 

om och varför”. Begreppet “fylligt” står i samband med beskrivningen av “utförligt och 

nyanserat” i bedömningstödet och inte i beskrivningen av “översiktligt”.  

 

Till skillnad från L5 tycker L6 att värdeordet ”översiktligt” är svårt att definiera och beskriver 

det så här:  

att eleven kan förstå och återge grundläggande fakta och inte bara fakta, faktakunskaper, men några begrepp 

utifrån det centrala innehållet. Det handlar också hur man resonerar. Till exempel, vi har precis haft ett prov 

i avsnittet media, källkritik och påverkan, hur vi kan påverka via våra medier genom att vara källkritiska. Vi 

arbetade med nyhetsvärdering som finns i det centrala innehållet. Som översiktligt skulle eleven ändå 

avgöra om de får två nyhetshändelser och kan avgöra vilken som får störst uppmärksamhet i svensk media. 

Ex via närhetsprincipen, ett kort resonemang så jag ser att dem har greppat det här. Kunna det viktigaste, 
kunna förklara kort, ange en orsak och konsekvens kort. (L6)  

 

I detta avsnitt beskriver L6 att det inte enbart handlar om ”faktakunskaper” för ”översiktligt”, 

utan eleven behöver även ”resonera”. Med ”resonera” förklarar läraren att eleven utifrån två 

nyhetshändelser kan avgöra vilken som kan få störst påverkan genom att beskriva ”orsaker 

och konsekvenser”. I bedömningsstödet (2019) beskrivs inte begreppen ”orsaker och 

konsekvenser” i beskrivningen av de olika nivåerna av kunskapskraven. I 

kommentarmaterialet för ämnet samhällskunskap står ”orsaker och konsekvenser” beskrivna i 

samband med att förklara hur en samhällsvetenskaplig analysmodell kan organiseras (s. 3). 

Detta beskrivs som ett sätt att organisera analysen i texten genom att föreslå alternativa 
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åtgärder och lösningar (s. 3). L6 nämner inte analys i sin tolkning av ”översiktligt” men 

utifrån begreppen ”orsaker och konsekvenser” går att tolka att en analys behövs för att texten 

ska bedömas som ”översiktligt”.  

 

En intressant kommentar från L6 är att denne tycker att eleverna inte behöver svara på alla 

frågor i uppgifter som denne konstruerar. Utan att det istället handlar om ”kvalitén” i deras 

svar som avgör hur prestationen bedöms. L6, likt L5 beskriver kvalitet snarare än kvantitet 

som en väsentlig del i tolkningen av värdeordet. L6 har inte ett konkret elevexempel som har 

bedömts som ”översiktligt” utan ger istället ett exempel på en uppgift som denne har 

konstruerar i ämnet ”media och förändring”. Läraren beskriver:  

När jag avgör om en elev har uppfyllt ”översiktligt” om jag exempelvis gör ett prov, så konstruerar jag olika 

frågor, dels några som frågar om de kan vissa begrepp. Proven bygger på instuderingsfrågor som de jobbat 

tillsammans i ett dokument i Google drive. Jag tittar på helheten sen, inte på varje fråga. Oftast är de flera 

delar i kunskapskraven som ska vara med i ett prov och inte en del bara. (L6) 

I detta citat beskriver L6 att elevers skriftliga uppgifter bedöms i sin helhet och inte från fråga 

till fråga. Detta är i enlighet med vad bedömningsstödet (2019) beskriver om hur 

kunskapskraven ska förstås, det är problematiskt att tolka ett innehåll i en text som 

”översiktligt” isolerat från andra värdeord eftersom det är flera värdeord som vävs in i 

bedömningen av nivå E.  

4.3 Lärarnas tolkningar av värdeordet ”utförligt och nyanserat” för nivå A.  

När jag frågar om lärarna tycker att värdeorden ”utförligt och nyanserat” är svåra att definiera 

är de flesta lärarna överens om svaret, dock är anledningen till att lärarna tycker detta olika. 

Alla lärare förutom L6 tycker att detta värdeord är betydligt svårare än ”översiktligt”. L1 ger 

en förklaring till varför detta värdeord är svårt att definiera: 

Det kan vara nivåer på hur pass utförlig och hur pass nyanserat eleverna kan vara i sina texter. Ibland 

kan det vara knepigt att sätta ett A då man tvekar på om texten är fullt ut nyanserar och tillräckligt 

nyanserat för ett A. Ibland kan vissa elever bli nyanserade utan att vara utförliga. Då har dom inte visat 

vissa grundläggande kunskaper utan går direkt in på att problematisera. (L1) 

Detta citat indikerar på att L1 separerar värdeorden ”utförligt och nyanserat” och beskriver de 

två delarna separata. Dessa värdeord beskrivs tillsammans och förklaras inte separat i 

bedömningsstödet (2019). Givetvis går det att dela på värdeorden och tolka ”utförligt” och 

”nyanserat” isolerade från varandra, men då beskriver inte läraren värdeordet för nivå A 

längre. Utförligt står skrivet som en separat del för kunskapskraven för nivå C. Nyanserat å 

andra sidan beskrivs enbart i sammanhang där värdeordet ”utförligt” nämns, begreppet har 

inte en egen beskrivning varken i bedömningsstödet (2019) eller i kommentarmaterialet för 
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samhällskunskapen. Hursomhelst, finner L1 gränsen mellan att vara någorlunda ”nyanserat” 

och att vara ”fullt ut nyanserat” som svår att urskilja och detta kan påverka om eleverna får A 

i betyg.  

När jag sedan frågar hur L1 tolkar ”nyanserat” beskriver denne att det beror på ”kontexten” 

och att under vissa arbetsområden som ”svenskt statsskick” är det svårt för eleverna att ”bli 

nyanserade”. Orsaken till detta förklarar L1, beror på att eleverna får under detta 

arbetsområde ”en förståelse för hur saker och ting ser ut och det krävs mycket om eleverna 

ska bli nyanserade i någon sorts reflektion”. L1 ger förslag på ämnen där eleverna har 

möjlighet att bli nyanserade i sina argument och beskriver ”politiska ideologier” som ett ”bra 

arbetsområde” för att testa dessa värdeord. Denna beskrivning som L1 ger angående 

”nyanserat” är inte tydlig, eftersom läraren inte ger sin tolkning av själva värdeordet. Istället 

beskriver L1 att vissa ämnen är lättare att testa vissa kunskaper och förmågor än andra. När 

det kommer till värdeordet ”utförligt” som L1 beskriver separat, ges ingen tydlig förklaring 

till denne lärares tolkningar.  

För att tydliggöra sina tolkningar av värdeordet visar L1 ett elevexempel under arbetsområdet 

”politiska ideologier” som bedömts som ”utförligt och nyanserat”:  

Detta kan däremot Socialismen mena att konservatismen har en dålig människosyn, det vill säga att 

man har en annorlunda syn på kön, etnicitet, kultur och så vidare. Dom menar istället att människan 

formas efter dess uppväxt och omgivning och att människan är god. Socialismens grundvärderingar är 

därför att klassamhället måste försvinna och att staten har ett stort ansvar i den processen. Skatterna ska 

vara höga och att det ska finnas en värnskatt för de allra rikaste, Man menar också att synen på kön är 

kvinnofientligt i och med att konservatismen menar att dem biologiska olikheterna gör oss annorlunda 
varandra man menar istället att alla människor oavsett förutsättningar är lika varandra. (Elevexempel, 

L1) 

L1 beskriver att eleven fördjupar sig i de politiska ideologierna, ”problematiserar” och tar upp 

”flera bitar”. Eleven är dessutom inne på att människosynen skiljer sig åt, grundvärderingar, 

utopi, människor. Läraren beskriver att eleven ”tar upp olika begrepp” och att den ”förstår 

olikheterna” som kommer fram i skrift är ett sätt att vara ”utförlig och nyanserat”. L1 

kommenterar även att denna elev förstår att politiska ideologier handlar om en 

”verklighetsuppfattning” och eleven förstår hur ”samhället ser ut i olika nivåer”. Detta följer 

vad som står skrivet i kursens centrala innehåll där eleverna ska diskutera ”politiska beslut” 

och påverkansmöjligheter” på olika nivåer (Skolverket, 2011). L1 beskriver inte direkt vad 

denne menar med begreppet ”problematisera”. I bedömningsstödet (2019) beskrivs begreppet 

”problematisera” som ”att väga in olika infallsvinklar och perspektiv” (s. 9).  
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L2, likt L1 finner att detta värdeord är svårt att tolka men av olika anledningar. L2 beskriver 

att lärare behöver stöd till att bättre ”operationalisera värdeorden” i undervisningen så att det 

blir tydligt för både lärare och elever. Läraren nämner dessutom att ”rikligt” kan vara en 

synonym till värdeordet ”utförligt” och att det främst handlar om eleven ”med hjälp av teorier 

och begrepp kan visa en kvalitativ djupkunskap”. Detta finner jag som en intressant förklaring 

eftersom det går i led med vad som står i bedömningsstödet (2019) angående ”kvaliteter” i 

elevsvaren och att det handlar främst om ”djupet”. Med ”nyanserat” menar L2 istället att 

eleven ”belyser och ser frågan ur olika perspektiv” men även här har ”en djup i perspektiven”. 

Även den här tolkningen som L2 menar stämmer överens med vad som står beskrivet om 

värdeordet i bedömningsstödet (2019). Skillnaden i beskrivningarna är enbart att i 

bedömningstödet beskrivs ”utförligt och nyanserat” tillsammans och inte separerat.  

L2s tolkningar av värdeordet synliggjordes när denne visade ett elevexempel där eleven 

”tydligt” är ”utförligt och nyanserat”. Ämnet är ”kolonialismens och imperialismens betydelse 

idag”: 

En slutsats vi kan dra är att kolonialismen och imperialismen har haft stor betydelse för länderna och 

satt grund för ländernas ekonomiska och politiska strukturer. Samhällsfaktorer som välfärd påverkar i 

sin tur av de politiska och ekonomiska strukturerna vilket betyder att kolonialismen och imperialismens 

följder når ut till varje individ i landet. I stort sätt är kolonialismen och imperialismens en förklaring 

och en födelse till olika politiska grunder som baserar sig i de olika personer gått igenom. Förutom 

samhälls och ekonomiska perspektiv så har ländernas historia också påverkat deras kultur. Till exempel 

förlorade Kuba mycket av sin äldre kultur i samband med att stora delar av landets urbefolkning dog 

under kolonialismen och istället fick stort inflytande av spanjorerna, vilket vi bland annat kan se i 

språket. (Elevexempel, L2) 

L2 förklarar att den här eleven ”förmår att ta analyserna” genom att bland annat beskriva 

”rikligt” hur kolonialismen och imperialismen har påverkat ländernas politiska och 

ekonomiska situation idag.  

Till skillnad från L2 tycker L3 att problemet med detta värdeord är att få elever förstå dess 

innebörd. När jag ber L3 att ge sin tolkning av värdeordet beskriver denne:  

Exempelvis om vi arbetar med Brexit, Om man nämner att de kan påverka svenska företag, om man 

även tar in andra aspekter hur de kan påverka valuta och personer som jobbar. Ju mer man gör det desto 

mer utförlig blir man. Jag kopplar de till att man hittar fler infallsvinklar (L3) 

Citatet indikerar att eleverna behöver ta in fler aspekter och infallsvinklar för att bli ”utförlig 

och nyanserade” i sina texter. L3 ger även en intressant förklaring till att det ibland kan vara 

en ”känsla” för texten som avgör om den är gjord på ett sådant sätt. Dessutom att L3 ibland 

”ser ganska tydligt” om texten är på ”A-nivå”. Det här är en ”känsla” som L3 inte kan 

beskriva, vilket kan vara problematiskt då eleverna skall få information om de grunder som de 

har bedömts på. L3 har inte med en elevtext som bedömts på dessa grunder, men beskriver att 
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eleverna får en helhetsbedömning på alla frågor som de arbetat med i texten. Det vill säga att 

skrivningen i sin helhet är på ”utförlig” nivå men inte ”nyanserad”, vilket leder till att 

eleverna inte får A utan ett C istället. I kunskapskraven för kursen står värdeordet ”utförligt” 

beskrivet för nivå C och det sker en progression från C till A där ”nyanserat” läggs till som A-

kvalitet (Skolverket, 2011).  

Till skillnad från L1, L2 och L3 tycker L4 inte att värdeordet är svårt att definiera utan det 

svåra är för eleverna att förstå skillnaden mellan ”utförligt och nyanserat”. L4 beskriver 

värdeordet som:  

Desto fler förklaringar du har desto mer utförligt blir det. Exempelvis, Sverigedemokraterna har blivit 

stora för att dem attraherar väljare som inte känner sig sedda blir en liten mer utförlig förklaring. För att 

det ska bli nyanserat sen då krävs det att det blir mer djup. Och då handlar djup å ena sidan att på något 
sätt ifrågasätta dem här förklaringarna. Ta upp olika sakerna och se varför Socialdemokraterna inte 

lyckas attrahera dessa väljare som de brukade och alltid gjort tidigare. Det är då man får det mer 

komplext och kan visa nyanserna i det hela. Inte bara att man visar en lugn och fin bild av partiet. (L4) 

Likt de andra lärarna delar även L4 upp värdeordet och förklarar ”utförligt” och ”nyanserat” 

som två separata värdeord. Med ”utförligt” beskriver L4 som ”förklaringar” och ju fler 

förklaringar eleven har desto mer utförligt blir det. ”Nyanserat” beskrivs istället som ett 

”djup”. Detta beskrivs som ett sätt där eleverna ”ifrågasätter förklaringar” på en mer 

”komplex” nivå. Begreppet ”komplext” står i kunskapskraven som ett eget värdeord som 

beskriver nivå A och som står skrivet tillsammans med begreppet ”samband”. Att läraren tar 

in andra värdeord i beskrivningen av ”utförligt och nyanserat” är inte ovanligt. Nivåerna i 

kunskapskraven ska tolkas i sin helhet och inte isolerade från varandra, sedan kan lärarna testa 

olika delar av kunskapskraven i uppgifter. Överlag stämmer lärarens tolkningar av värdeordet 

överens med Bedömningsstödets beskrivningar. Framförallt lärarens tolkningar av ”djupet” i 

texten som beskrivs av Bedömningsstödet som en kvalitativ dimension där eleven har ”djup” i 

sina resonemang (s. 12).  

L5 ger ett annorlunda svar gentemot L4 när jag frågar varför denne tycker att värdeordet är 

svårt att definiera. L5 beskriver utmaningen i att förstå värdeordet är att ”förklara vad kunskap 

på utförligt och nyanserat sätt är”. Även om L5 tycker att värdeordet är svårt att definiera så 

visar denne ett tydligt exempel på en elevtext som bedöms ”utförligt och nyanserat”. I denna 

text förklarar eleven skillnaden mellan religionsfrihet och yttrandefrihet. Eleven skriver:  

Däremot finns de andra exempel på hur rättigheter kan täcka upp andra rättigheter. ’Homosexuella är en 

cancersvulst för samhällskroppen’ är ett citat från Åke gren som helt klart i detta fall diskriminerar en 

samhällsgrupp. Däremot kunde den här personen få stöd genom rättigheter som tankefrihet, 

religionsfrihet och yttrandefrihet. Genom att påstå att det är något som står i en helig skrift och därför 

får man yttra sig på det viset. Här tycker den dömande makten att den rättighet som var viktigast och 

som behövdes skyddas är yttrandefriheten inte rättigheten att bli diskriminerad. Personen tycker att det 
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är rent bullshit. Det är inte objektivt eller sakligt. Men hur ska man lösa detta? Ska man dömas för det? 

När är det okej att uttrycka sådana tankar och när ska man ägna sig åt en kompromiss, vilken skada får 

det på samhället med att han säger så. Kan man slutligen straffa honom för det? Vad behöver 

prioriteras, sund förnuft säger den stora massan. (L5)  

L5 beskriver att eleven har en ”diskussion om olika typer av alternativ” och sedan tar 

”ställning för ett”. Att eleven även vet att det finns ”olika sätt att betrakta det på”, beskriver 

L5 som ”nyanserat”. Detta resonemang är i enlighet med vad bedömningsstödet (2019) 

beskriver som ”utförligt och nyanserade” kvalitéer där det framförallt handlar om ”elevens 

förmåga att redogöra för och analysera utifrån olika perspektiv (s. 13). Skillnaden i L5 

beskrivning, likt de andra intervjusubjekten är att de beskriver värdeorden som två separata 

delar. En annan invändning som L5 har angående texten är ”objektiviteten”. L5 förklarar det 

som när eleven ställer frågor och sedan svarar på dessa, att eleven ”lägger fram egna 

alternativ på lösningar utifrån den kunskapen den har”. ”Objektivitet” är inget begrepp som 

står skrivet i vare sig kommentarmaterialet eller bedömningsstödet, vad som står beskriver 

och som kan tolkas som ”objektivitet” är istället ”perspektiv”. Dessvärre ges ingen tydlig 

tolkning av ”utförligt” men det som kan tolkas är att läraren bedömer att en ”diskussion om 

olika alternativ” kan vara ett sätt att föra utförliga resonemang.  

L6 ger ett annorlunda svar tillskillnad från de resterande lärarna. Denne tycker inte att 

värdeordet är svår att definiera. Likt de andra lärarna separerar L6 värdeordet och beskriver de 

som två separata värdeord. L6 beskriver ”utförligt” som ”informationstät”, att eleverna ”får 

med mycket relevant analys” och att det är ”välunderbyggt på fakta”. L6 beskriver även att 

eleverna behöver ”tillämpa begreppen korret” och ”använda dem i sina resonemang”. På detta 

vis kan de visa ”faktakunskaper” samt ”förståelse” för ämnet i skrift. När det kommer till 

”nyanserat” har denne lärare en tydligare beskrivning av värdeordet tillskillnad från de 

resterande lärarna. L6 beskriver det som: 

Nyanserat handlar om att föra in fler perspektiv och problematisera. Det handlar om att ange å ena sidan 

och å andra sida, och se det från olika perspektiv. Nyanserat och problematisera är liknande begrepp. 

Du måste ge flera orsaker, flera konsekvenser och flera lösningar, en analys som är välunderbyggd, som 

har utvecklade argument och förklarar komplexa samband. Som innebär att de förklarar något i flera 

led, det är ett sätt att vara nyanserat. (L6) 

Den beskrivningen som L6 ger är tydlig, vilket kan bero på att läraren inte finner värdeordet 

svår att definiera. Lärarens svar angående ”problematisera” går i led med bedömningsstödet 

beskrivning. Även i detta dokument står begreppet som en förklaring till ”utförligt och 

nyanserat” och beskrivs likt L6 tolkning, som ett sätt att väga in ”olika infallsvinklar och 

perspektiv” (s. 9). Vad som istället skiljer sig åt i lärarens tolkningar och bedömningsstödet 

beskrivning är att ”komplexa samband” står skrivet som ett annat värdeord och beskriver 
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egentligen inte ”nyanserat”. Som tidigare nämnt är det inte ovanligt att lärares tolkningar av 

värdeorden arbetas med isolerat från andra värdeord för samma nivå.  

Flera av lärarna är överens om att uppgiftens konstruktion påverkar elevernas möjligheter till 

att bli ”utförligt och nyanserade” i sina texter. Det är svårt för eleverna att vara ”utförligt och 

nyanserade” när de enbart ska reproducera fakta beskriver L6. Ett sätt att konstruera mer 

”analysfrågor” är att väva in värdeorden i frågorna. L6 ger exempel på frågor: ”Varför är fria 

medier viktiga för att främja och upprätthålla demokratin i ett samhälle, förklara så utförligt 

du kan, ge gärna exempel?”. Under denna fråga får elever vägledning till hur de kan ge 

”utförliga” resonemang, exempelvis genom att beskriva ”varför fria medier är viktiga för 

demokratin i samhället”.  

4.4 Lärares material och tillvägagångsätt  

Alla lärare beskriver att de inte betygsätter enskilda uppgifter utan gör en bedömning av 

elevernas skriftliga uppgifter. Betyget ges oftast vid slutet av en kurs eller i slutet av våren, i 

samband med att betygsättning för varje ämne sker. Det flesta lärarna verkar även vara 

överens om att bedömningen som ges till eleverna är av formativt syfte. Värdeorden används 

som ett verktyg för att förklara hur eleverna kan utveckla sina förmågor och kunskaper för att 

nå mer kvalitativa nivåer. L1, L3, L5 och L6 förklarar att de arbetar med bedömningsmatriser 

eller lärandematriser som en del läraren även kallar det. Syftet med att arbeta med 

bedömningsmatriser skiljer sig inte drastiskt i lärarnas svar. Exempelvis nämner L1 att i dessa 

bedömningsmatriser, kommenterar läraren på hur eleverna kan utveckla kunskaperna vidare. I 

dessa kommentarer används värdeorden som en beskrivning på hur eleverna kan utveckla 

kunskaperna. Dessvärre tycker L1 att eleverna inte alltid ”förstår vad värdeorden betyder” och 

att de ”helst vill ha en bokstav”. Oavsett hur mycket läraren förklara för eleverna hur de ligger 

till ”så bryr sig inte alla om kommentarerna” beskriver L1. L3, L5 och L6 använder likt L1 

bedömningsmatriser för att förklara för eleverna hur de ligger till kunskapsmässigt. I kontrast 

till L1, beskriver L5 att i betygsmatrisen kommenterar läraren hur eleverna kan nå högre nivå 

genom att kommunicera ”kunskapsnivån de behöver nå”. Detta kan resultera i att eleverna blir 

”taggade” eftersom det blir ”konkret hur de ska nå dit”. En annan arbetsmetod som enbart L5 

utgår från är kamratbedömningar. Detta beskrivs som en metod där eleverna ger varandra 

återkoppling med hjälp av bedömningsmatriser. L5 beskriver en förutsättning med 

kamratbedömningar är att ”sätta upp regler” där ingen ”bullshit” får tas med. Läraren 

beskriver att man bör ta hänsyn till elevgruppen innan och förklara vad värdeorden innebär. 

Under dessa kamratbedömningar ges ”inga betyg” berättar L5, utan eleverna ska bedöma 
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textens ”djup och bredden”. Det som L6 gör, tillskillnad från de andra lärarna är att ha en 

egen föreläsning med PowerPoint där läraren förklarar värdeorden för eleverna. 

L4 nämner inte direkt om denne utgår från betygsmatriser i sin bedömning. L2 däremot, 

avfärdar betygsmatriser och förklarar att denne aktivt väljer att inte arbeta utifrån denna 

arbetsmetod. L2 förklarar anledning till detta:  

Jag kan tycka att betygen överlag stjälper mer än dem hjälper. Rent pedagogiskt kan jag tycka att 

betygen oftast är problematiska, det är en fråga om kunskapssyn. Det är även en fråga om vad själva 

idén med skolan är. Någonstans har vi en verklighet där ute, vi har gängvåld, klimatkris, diskriminering 

av kvinnor. Syfte med skolan är att vi ska å ena sidan ska förstå vad som händer och få analysverktyg, 

engagemang till att förändra. I det sammanhanget blir betygen ointressant. (L2) 

Citatet indikerar på att läraren tycker att betygen hämmar elevernas lärande, att det istället blir 

fokus på betyget än själva kunskapen. Även om lärare inte utgår från betygsmatriser så 

diskuterar L2 värdeorden med sina elever och kollegor.  

Alla lärare förutom L6 arbetar utifrån ett kollegialt samarbete där de under vissa möten 

sambedömer. L6 beskriver att denne träffar lärarkollegor men att de diskuterar allmänna 

pedagogiska frågor än bedömningsfrågor. Förklaringen till varför L6 inte sambedömer med 

andra lärare är att denne är den enda samhällsläraren på skolan. Därav finns ingen möjlighet 

att diskutera samhällskunskapens värdeord med andra lärare. Tillskillnad från de övriga 

lärarna jobbar L6 istället mycket med Facebook, lärargrupper och är bland annat administratör 

för ett av Facebook grupperna. Där diskuterar L6 bedömning med lärare som inte enbart finns 

i Örebro kommun, utan med lärare över hela Sverige.  

L1, L2 och L4 förklarar att de är många samhällskunskapslärare som jobbar på skolan och att 

de har möjlighet att arbeta med bedömning under ”informella” sammanhang. Exempelvis 

beskriver L4 att dessa ”informella” sammanhang kan vara mer ”direkta” när denne 

exempelvis ”frågar en kollega om de kan kolla på ett arbete lite fort”.  L4 tillägger även att 

denne enbart vänder sig till lärare som tänker ”lika” som läraren och förklarar att det är ”oftast 

då bedömningarna blir samma”. Läraren argumenterar för denna metod och förklarar att det är 

orättvist mot eleverna om ”dem får en annan lärare som arbetar på ett annat sätt”. L2 och L3 

och L4 beskriver att det finns både ”formella” som ”informella” sammanhang där lärarna 

möts. Under de mer ”formella” omständigheterna möts de, diskuterar värdeorden och 

bedömning från Skolverket och andra relevanta texter.  

När jag frågar lärarna ifall deras tolkningar och bedömningar av elevtexterna skiljer sig från 

andra lärarna när de sambedömer ges intressanta svar. Alla lärare som arbetar med 

sambedömning håller med om att de oftast bedömer en uppgift lika. L1 beskriver att det aldrig 
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har skilt sig så mycket som ”E och C”, det vill säga att en har tolkat texten som ”översiktlig” 

och en annan ”utförlig”. Utan istället har skillnaderna någon gång varit huruvida eleven 

uppnår nivå E eller D, vilket fortfarande är två olika betygsnivåer. För nivå D finns inga egna 

kunskapskrav eller värdeord beskrivet, utan värdeorden för nivå E och C ska användas för att 

motivera betyget D (Skolverket, 2011). L2 och L3 förklarar båda att i sambedömningen kan 

betygen skilja sig fast enbart inom samma nivå. Det vill säga att L2 kan betygsätta eleven E 

minus och en annan E plus. L2 beskriver att de inte kan skriva E minus och E plus i betygen 

utan att lärarna måste till slut enas om ett betyg genom att argumentera för sina tolkningar. L2 

tillägger även att lärarna oftast är ”samsynta” i sin bedömning, men beskriver inte vad detta 

innebär. Även L5 arbetar utifrån ett kollegialt samarbete men nämner inte om de arbetar med 

sambedömning. Istället beskriver L5 ett tillfälle där lärarna på skolan hade diskuterat och 

tolkar värdeorden. Läraren beskriver att det var ”bedrövligt” och ”illa” eftersom deras 

tolkningar skilde sig åt drastiskt. Lärarna kunde inte skillnaderna på nyanserna i dessa 

värdeord och progressionen mellan nivåerna. Detta beskrev L5 som problematiskt eftersom 

lärarna måste kommunicera dessa värdeord till eleverna, om de inte själva förstår värdeordens 

innebörd är det orättvist mot eleverna.   

När jag frågar lärarna om de tycker att det behövs mer stödmaterial i bedömning för ämnet 

samhällskunskap är det delade åsikter om detta. L2, L5 och L6 tycker att det behövs mer 

hjälpmedel när det kommer till att tolka värdeorden men också för bedömning överlag i ämnet 

samhällskunskap. L5 förklarar att det finns fler bedömningsmaterial i ämnen som testas 

genom nationella proven, i samband med dessa prov får lärarna fler bedömningsverktyg att 

utgå från. L1, L3 och L4 är de lärare som inte tycker att det behövs mer hjälpmedel för lärare 

eftersom de begriper värdeordens innebörd. L4 kommenterar: 

Har man arbetat som lärare, har man genomgått en lärarutbildning, borde man hitta modeller som gör 

att man hittar ett bra sätt att arbeta på. Man måste tänka till hur man ska göra för att det ska vara 

genomgående, att tänka på att dem här fem olika processerna är något att jobba med och bedömning är 

en av dem. (L4) 

Citatet indikerar på att L4 tycker att lärare borde ha fått tillräckligt med redskap från 

lärarutbildningen för att hantera bedömning. L4 ger ytterligare en förklaring till dennes åsikter 

kring detta och beskriver: ”Om lärarna inte förmår att använda kunskapskraven på ett vettigt 

sätt då ska man inte arbeta som lärare”. Att förtydliga värdeorden i kunskapskraven ytterligare 

betyder att man förminskar lärarnas tolkningar till att göra ett bra jobb beskriver L4.  
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5. Diskussion och slutsatser 

I föregående kapitel analyserade jag de intervjuer jag har gjort med sex 

samhällskunskapslärare om deras tolkning av värdeorden ”översiktligt” och ”utförligt och 

nyanserat” när de rättar elevers skriftliga uppgifter. Under denna del presenteras resultatet 

genom att jag besvarar studiens frågeställningar samt kopplar resultaten till tidigare forskning. 

Denna del har även delats in i fyra rubriker: ”Översiktligt”, ”Utförligt och nyanserat”, 

Material och tillvägagångsätt och validitet och reliabilitet i lärares tolkningar. 

5.1 ”Översiktligt” 

För att summera, visade mina resultat att lärarna nämner ”analys” i sina tolkningar av 

”översiktligt”. De nämner begreppet som om dess innebörd var självklar. Detta resulterar i att 

lärarna faktiskt inte beskriver hur en analys går till. Som det står skrivet i bedömningsstödet 

och kommentarmaterialet (2019) i ämnet samhällskunskap, är ”analysera” en väsentlig del av 

nivå E. Även i dessa dokument ges inte analysera en egen beskrivning utan det beskrivs som 

att elevernas analyser ska vara på ett ”översiktligt” sätt. Detta kanske inte är en oklar tolkning 

från lärarnas sida eftersom vare sig kommentarmaterialet eller bedömningsstödet ger tydliga 

riktlinjer hur en analys går till. Lärarna kan ha en förståelse för hur en analys går till utan att 

redogöra för det under intervjun.  

Två av sex lärare finner att detta värdeord är svårt att definiera. Även om de resterande lärarna 

inte tycker detta, framkommer det inte tydligt under intervjun hur de faktiskt tolkar 

värdeordet. Exempelvis nämner L1, L2 och L6 ”problematisera” som en del av sina 

tolkningar, men enbart för att beskriva varför eleverna inte förmår att nå högre betyg. 

Begreppet ”problematisera” beskrivs i samband med tolkningen av ”översiktligt” men har 

egentligen inget med lärarnas tolkning av detta värdeord att göra. Flera av lärarna nämner vad 

eleverna behöver göra för att nå högre nivåer i kunskapskraven, men beskriver inte specifikt 

vad värdeordet ”översiktligt” innebär. L2 nämner även ”den tysta kunskapen” som en 

”känsla” för om en text är ”översiktligt”, vilket kan vara problematiskt om läraren inte alltid 

kan förklara varför eleverna tilldelas ett betyg eller omdöme. Denna kommentar bekräftar vad 

intervjusubjekten beskriver i Mickwitz (2011) studie. En del av lärarna beskriver att de utgått 

från tidigare erfarenheter när de är osäkra på ett betyg eller omdöme. Lärarna i studien 

beskriver att de har en tydligare uppfattning om värdeordens betydelse men att det kan vara 

svårt att förklara exakt vad de innefattar (s. 103). Detta behöver inte ses som en negativ aspekt 

och kan vara en del av den “tysta kunskapen”, som en oreflekterad del i deras arbete kring 

bedömning som de inte kan sätta ord på. Om lärare utgår från tidigare erfarenhet i sin 
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bedömning betyder inte det att de inte förstår värdeordets betydelse, utan att de har hittat ett 

arbetssätt som fungerar för dem. Ser vi detta utifrån Klapps (2017) beskrivning av betygens 

andra funktion ”att ge eleverna information om deras prestationer” är detta problematiskt. Om 

lärare inte har en tydlig förståelse för värdeordets betydelse, hur kan de då förklara värdeordet 

för eleverna. Eleverna har rätt till att veta vilka grunder de har blivit betygsatta på. I skollagen 

står det: ”Den som har beslutat betyget ska på begäran upplysa eleven och elevens 

vårdnadshavare om skälen för det” (SFS, 2010:800, 3 kap., 17 §). Detta betyder att lärare 

måste informera sina val kring bedömning för eleverna på begäran.  

Flera av lärarna beskriver ”mängd” som en del av tolkningen. Även om alla lärare inte 

nämner begreppet ”mängd” specifikt så kan deras tolkningar av värdeordet kopplas till just 

detta begrepp. Mängd och innehållet är två avgörande faktorer som skiljer ”översiktligt” från 

”utförligt”. I innehållet i texten ska en viss begreppsligförståelse redogöras, men att denna 

redogörelse är kortfattad. L4 är en av lärarna som beskriver direkt att ”mängden” påverkar 

elevernas möjligheter till att vara ”översiktliga” eller ”utförliga. Det som skiljer i lärarnas svar 

är hur eleverna kan presentera faktaförståelsen på ett ”översiktligt” sätt. L1 beskriver att 

eleverna behöver ”redogöra” för sin kunskap och samtidigt visa en ”förståelse”. L2 tar in 

andra aspekter av kunskapskraven och beskriver inte direkt ”översiktligt”. Denne lärare 

nämner ”enkla resonemang” som egentligen är andra värdeord för nivå E. Det som kan förstås 

av denna tolkning är att eleverna behöver ”resonera” på ett enkelt vis.  

Även L6 beskriver ”resonera” som ett sätt att beskriva faktakunskapen, vad ”resonera” 

innebär framkommer inte tydligt av denne lärare. Till skillnad från resterande lärare har L3 en 

lägre nivå i sin tolkning av ”översiktligt”. Eleverna ”svarar med en mening”, helt enkelt 

svarar på frågan och ger ”grundläggande resonemang”. Denna beskrivning stämmer inte med 

beskrivningarna i kommentarmaterialet eller bedömningsstödet, då faktaförståelse inte räcker 

för nivå E. L5 är läraren som har högre krav i tolkningen av värdeordet och beskriver ”fylligt” 

som ett sätt där eleverna ”förklarar” och har lite förklaringar till varför något sker. Dessa 

resultat visar på att de undersökta lärarna har olika åsikter och tolkningar av värdeordet. 

Resultaten i Karlefjärds (2011) studie visar att det tolkningsutrymme som råder i 

styrdokumenten leder till att lärarna anpassar undervisningen efter deras förutsättningar. Det 

är inte möjligt för denna studie att säga att lärarna i studien anpassar tolkningen utifrån sina 

förutsättningar. Det vi kan säga är att lärarna i studien tolkar värdeorden olika och det kan 

bero på olika faktorer som inte nämndes. Det kan vara så att lärare utifrån den 

standardrelaterade bedömningen (som vi har idag) anpassar tolkningen av värdeordet efter 
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elevgruppen, eller utifrån de förutsättningar de har. Detta kan ses som en positiv aspekt 

eftersom lärare har eleverna i åtanke när de tolkar värdeorden, men utifrån ett 

likvärdighetsperspektiv blir det problematiskt om alla lärare anpassar bedömningen efter 

elevgrupper (Mickwitz, 2011). 

5.2 ”Utförligt och nyanserat” 

Mina resultat visar att lärarna även i deras tolkning av dessa värdeord tar in andra aspekter av 

kunskapskraven som beskriver nivå A. Lärarna har svårt att beskriva värdeorden isolerat från 

de andra värdeorden för samma nivå. Exempelvis nämner L6 begreppet ”komplexa samband” 

som egentligen inte beskriver ”utförligt och nyanserat” av bedömningsstödet. Utan ”komplexa 

samband” står skrivna som separata värdeord för nivå A.  

Resultatet visar även att lärarna delar på värdeorden i sina beskrivningar och förklarar 

”utförligt” och ”nyanserat” separat från varandra. Värdeorden står beskrivet tillsammans i 

bedömningsstödet och kommentarmaterialet, men behöver inte nödvändigtvis tolkas 

tillsammans. Även när lärare separerar på värdeorden är deras tolkningar av dessa olika. L1 

ger ingen tydlig tolkning av begreppen utan nämner ”problematisera” för att beskriva dessa. 

L2 nämner istället ”nyanserat” som ”rikligt” och ”utförligt” som ”djup”, även denna tolkning 

som L2 ger är otydlig. L3 beskriver istället ”en känsla” och att denne ”ser tydligt” om texten 

är på A nivå. Även tolkningen av detta värdeord nämner en lärare att de inte kan sätta ord på 

varför texten är ”bra” utan att det är en ”känsla” för texten som avgör. Ser vi utifrån Klapps 

(2017) beskrivning av betygens andra funktion ”att ge eleverna information om deras 

prestationer” är detta återigen problematiskt. Även utifrån ett validitetsperspektiv blir det 

problematiskt om läraren inte kan förklara vilka grunder eleverna har blivit bedömda på 

(Lundahl, 2016). 

Även om lärarna ger olika svar på deras tolkningar av dessa värdeord så beskriver de i vissa 

lägen värdeorden utifrån olika begrepp som egentligen betyder samma sak. Exempelvis kan 

begreppet ”objektivitet” och ”olika perspektiv” ha samma betydelse. Detta är exempel på hur 

L4, L5 och L6 resonerar kring värdeordet ”nyanserat”. Mina resultat visar på att L4, L5 och 

L6 har, enligt min tolkning, tydligaste beskrivningar av värdeorden. Detta förklarar varför just 

L4 och L6 tycker värdeorden för nivå A är enkla att tolka. Även dessa lärare separerar 

värdeorden och beskriver dem enskilt. Exempelvis nämner L4 ”utförligt” som förklaringar, ju 

fler förklaringar eleverna har ”desto bättre”. Dessa tolkningar som L4 ger stämmer med det 

som står i kommentarmaterialet och bedömningsstödet. L5 beskriver istället ”utförligt” som 

diskussioner om olika alternativ. L6 beskriver istället ”utförligt” som ”informationstät” och 
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”välunderbyggt fakta”, vilket enligt min tolkning är den tydligaste formuleringen av 

”utförligt” och stämmer överens med det som står skrivet i bedömningsstödet beskrivningar 

av detta värdeord. Som tidigare nämnts står ”utförligt” enbart som ett separat värdeord för 

nivå C, för nivå A skrivs det istället ihop med ”nyanserat”. Det är dessa aspekter som skiljer 

nivå C och A från varandra.  

Mina resultat visar även att de lärare som hade med sig en elevuppgift hade lättare att 

diskutera och argumentera för sina tolkningar av värdeorden. Detta visade att lärarna lättare 

diskuterade värdeorden om de hade ett specifikt ämnesområde de kunde utgå från. De lärare 

som inte hade med sig ett elevområde framförde inte sina tolkningar på lika tydligt sätt. Detta 

kan tolkas som att det är lättare för lärare i studien att diskutera vilka förmågor och kunskaper 

elever ska utveckla utifrån politiska ideologier, media och demokrati. Som även L2 nämnde, 

är det lättare för elever att vara ”utförligt och nyanserade” inom vissa ämnesområden än 

andra.  

Likt Odenstad (2010) har jag undersökt om lärare finner värdeorden svåra att tolka. 

Skillnaden är att Odenstad (2010) undersöker målrelaterade läroplanen från 1994 och jag 

kunskapskraven för samhällskunskap Ib för den kriterierelaterade läroplanen från 2011. 

Resultaten i Odenstad (2010) undersökning visade att lärarna tycker att det finns otydliga 

formuleringar i styrdokumenten, vilket leder till att lärare får göra egna val. I denna studie går 

att dra liknande slutsatser om lärarna. Om vi ser det ur ett likvärdighetsperspektiv är det 

problematiskt om lärare inte förmår att tolka värdeorden på ett likvärdigt sätt, men som L4 

beskriver underminerar man lärares förmågor till att göra ett bra arbete om Skolverket väljer 

att ”förtydliga” värdeorden ytterligare. Detta resonemang är i linje med vad en del av lärarna i 

Karlefjärds (2011) studie nämner angående fördelen med ett visst ”tolkningsutrymme” är bra, 

medan andra lärare tycker att det är otydligt.  

Flera av lärarna nämner att det är väsentligt att uppgifterna är konstruerade och formulerade 

på ett sätt som gör det möjligt för eleverna att vara ”utförliga och nyanserade” i sina texter. 

Jansson (2011) beskriver att de kunskapsformer som testades i skriftliga proven i 

samhällskunskapen, visade på en stor variation. Resultaten visade även att lärarna använde 

proven i summativ syfte. Detta var inte fallet i min studie då lärarna inte använde betyget i 

sina bedömningar, utan utgick från värdeorden i sina bedömningar. Det summativa betyget 

ges i slutet av en kurs eller en termin. Mina resultat visar även att lärarna i denna studie visade 

en stor medvetenhet kring hur de kan konstruera frågor på ett sätt där eleverna får möjligheter 

att nå mer kvalificerade nivåer. Detta tyder på att lärarna i studien, om man utgår från deras 



 

41 
 

utsagor, har en förståelse för hur kunskapsformerna kan testas under skriftliga examinationer. 

Denna skillnad mellan min och Janssons (2011) studie kan bero på att betygsystemet har 

förändrats sen dess. I och med denna förändring har även examinationsformerna förändrats 

där fokuset gått från att ge omdöme i form av ett betyg till ett omdöme är av formativ 

karaktär.  

5.3 Material och tillvägagångsätt 

Beroende på vilka förutsättningar lärarna har i skolan de arbetar på, har de olika möjligheter 

till att sambedöma och samarbeta med andra samhällskunskapslärare. Vissa av lärarna arbetar 

aktivt med sambedömning, vilket beskrivs av Skolverkets (2013) stödmaterial som en positiv 

arbetsmetod som kan öka likvärdigheten i bedömning. Jönsson och Thornberg (2014) 

beskriver att det även kan vara ett sätt att förändra klassrumsbedömningen mot formativ 

bedömning (s. 388). ”formativ bedömning” är även ett begrepp många av lärarna använder för 

att beskriva vad dessa kollegiala samarbeten på skolan ger upphov till. Dessutom beskriver 

lärarna att de främst använder värdeorden i ett formativt syfte och betygsätter inte enskilda 

uppgifter. Dessvärre är tolkningen av värdeorden ett led av flera tolkningsled som behöver 

tolkas. Att lärare sambedömer betyder inte att de är samsynta eller att det leder till 

samstämmighet. Detta beror på att lärarna behöver då tillsammans tolka centrala innehållet, 

konstruera uppgifter och bedöma och tolka elevsvaren. Detta är inget som framkommer hos 

de undersökta lärarna, de beskriver även att deras tolkningar av elevernas resultat ibland är 

olika. I vissa fall handlar det om att lärarna är osäkra på om eleverna är tillräckligt 

”översiktliga” för ett E, eller ”utförligt och nyanserat” nog för ett A. L6 är en av lärarna som 

inte arbetar utifrån ett kollegialt samarbete, men som har hittat en arbetsmetod som fungerar 

för denne. Istället för att enbart arbeta med andra ämneslärare på skolan, samarbetar L6 även 

med andra lärare på Facebook i olika lärargrupper.  

L1, L3, L5 och L6 är de lärare som arbetar med bedömningsmatriser. Detta arbetssätt beskrivs 

av Jönsson (2011) och Lundahl (2011) som en metod som kan öka trovärdigheten i 

bedömningen. Detta på grund av att kriterierna och nivåerna blir tydliga för eleverna, där 

eleverna samtidigt får en förståelse för vad som ingår i bedömningen. L5 är den enda läraren 

som nämner att de arbetar med kamratbedömning. Även denna metod beskrivs som positiv då 

eleverna får möjligheter till att vara involverade i bedömningsprocessen som i sin tur kan öka 

transparensen i bedömning. Lundahl (2011) beskriver att eleverna i och med detta arbetssätt 

får ökad förståelse för hur bedömning går till och kan ta lära av det i sina egna texter. Detta 

kan även vara en metod där eleverna får vara med och tolka värdeorden och samtidigt bilda en 
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uppfattning hur de kan vara ”översiktliga” eller ”utförligt och nyanserade” i sina skriftliga 

uppgifter.  

Att lärarna har delade åsikter när det kommer till ifall det behövs mer bedömningsstöd i 

samhällskunskapen är inte oväntat. Det betyder inte nödvändigt att de som inte tycker att det 

behövs är ”bättre” pedagoger. En möjlig förklaring kan vara att dessa lärare har genom åren 

hittat fungerande strategier och metoder för att arbeta med värdeorden. Det kan även ha att 

göra med olika yttre faktorer som skolans storlek och antalet lärare. Dessa lärare som nämner 

att det inte behövs mer bedömningsstödet har samhällskunskapslärare på skolan som de kan 

vända sig till när de väl behöver hjälp med att tolka och bedöma uppgifter.  

5.4 Validitet och reliabilitet i lärarnas tolkningar 

Lärarnas tolkningar av värdeorden visar att de har både lika och olika tolkningar av 

värdeorden, vilket kan leda till problematik i validiteten. I och med att lärare har olika 

tolkningar av värdeorden påverkar det främst begreppsvaliditeten. Som Korp (2011) nämner 

bygger begreppsvaliditeten på att lärares mätningar av elevers prestationer skedde i 

förhållande till de teoretiska beskrivningarna som definieras av kunskapskraven. Står det att 

”översiktligt” eller ”utförligt och nyanserat” ska bedömas ska lärare ta hänsyn till detta i sin 

bedömning av elevernas uppgifter. Som mina resultat visar tar lärare in andra aspekter av 

kunskapskraven i sina beskrivningar av värdeorden. Detta resulterar i att en del lärare inte 

förklarar värdeorden isolerat från de andra värdeorden. Begreppsvaliditeten bygger även på 

att lärare behöver göra värdeorden mätbara som bygger på att de gör antaganden om vilka 

egenskaper värdeorden består av. När lärare gör olika tolkningar av värdeorden sänker det 

begreppetsvaliditeten och därmed betygens legitimitet. Eftersom denna studie enbart 

analyserar lärares utsagor utifrån ett intervjutillfälle betyder det inte att lärarna inte kan ge 

tydliga tolkningar av värdeorden. Denna slutsats som görs angående validitet bygger på den 

information lärarna gett mig från ett tillfälle och ger inget slutligt omdöme kring lärares arbete 

med värdeorden.  

På lång sikt kan detta även innebära problematik för reliabiliteten i bedömningen. Även om 

jag inte har haft möjlighet till att låta lärarna bedöma samma uppgift så anser jag att om 

lärarna hade möjlighet att bedöma samma elevuppgift hade olika bedömningar gjorts. Detta 

på grund av att en del lärare hade svårt att definiera värdeordens betydelse, exempelvis att en 

”känsla” för texten avgjorde ifall en elev varit ”översiktlig” eller ”utförlig och nyanserat”. 

Dessutom att en del lärare hade högre som lägre krav i sina tolkningar av värdeorden. På lång 
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sikt skulle detta även innebära problematik i likvärdigheten i bedömning. Samtidigt vill jag 

återigen nämna att en del av lärarna hade tydliga och legitima tolkningar av värdeorden 

medan andra inte kunde tydligt formulera sina tolkningar. Även om en del lärare hade 

tydligare tolkningar så handlar reliabiliteten specifikt om att samma betygsättning sker oavsett 

vem som bedömer, eller när och var bedömningen görs.  

Mina resultat har visat på att lärarna tolkar värdeorden ”utförligt och nyanserat” tydligare än 

”översiktligt”. Även om lärarna ger sin tolkning av dessa värdeord är det fortfarande i vissa 

avseenden vagt. När det kommer till lärares tolkningar i jämförelse med betygstödets och 

kommentersmaterialets beskrivningar är lärarna närmare i sin tolkning av ”utförligt och 

nyanserat” än ”översiktligt”. Varför det är så går att inte svara på då jag inte tilldelades den 

informationen. När lärarna inte riktigt kan beskriva vad ”översiktligt” betyder är det svårt att 

kommunicera dessa till sina elever. Trots allt är det eleverna som ska prövas på dessa 

förmågor och kunskaper och det är dem som påverkas av detta. Frågan om likvärdighet är 

komplext eftersom skolan är decentraliserad där varje kommun har olika riktlinjer kring bland 

annat gruppstorleken, hur många elever en lärare har i en klass. Skoldokumenten är till för att 

skapa en viss likvärdighet, men de lokala förutsättningar, för att åstadkomma det som står i 

skoldokumenten kan variera. I denna studie handlar inte om att identifiera bra eller dåliga 

lärare utan att det är förutsättningarna som lärarna har som avgör.  

Att lärarna inte är samsynta i sin tolkning av värdeorden (i vissa avseenden) kan grunda sig i 

att vi under lärarutbildningen inte får möjlighet att tolka dessa värdeord. Den tolkning som 

sedan görs av värdeorden sker i arbetslivet. Om lärare får möjlighet till att arbeta djupgående 

med värdeorden och kunskapskraven och mer kontinuerligt under utbildningen, kommer 

lärarna utgå från lika grunder. Sen att tolkningen fortfarande kan skilja sig kan bero på andra 

faktorer som bland annat, erfarenhet, ålder, arbetsmetoder och syn på kunskap. Ett exempel på 

hur lärare möjligtvis kan arbeta mot en mer likvärdig tolkning av värdeorden kan exempelvis 

vara att läsa bedömningsstödet och kommententarsmaterialet som finns tillgängliga på 

Skolverkets sida. Utifrån slutsatserna går att hitta liknelser från min studie och Mickwitzs 

(2011) studie då lärarnas arbete med bedömning skiljer sig från idealnivå och hur det faktiskt 

arbetar. Liknande slutsatser går att dra i denna undersökning då en del av lärarna inte följer de 

riktlinjer som finns kring bedömning, en del mer än andra. På grund av den begränsade 

studien, skulle det vara av intresse att läsa en undersökning som undersöker de två termerna i 

en större skala, med fler än sex lärare. Dessutom kan framtida undersökningar studera 

värdeorden från elevernas perspektiv eftersom det är dem som behöver ha förståelse för dessa. 
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https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Omrattning-av-nationella-prov/samverkan-for-en-likvardig-bedomning/
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Bilaga 1  

Intervjuguide – Intervjuer med lärare verksamma i kursen samhällskunskap 1b 

Introduktion 
Intervjun utgår från tre teman med övergripande frågor och följdfrågor som medföljer för att 

få tydligare förståelse av lärarens tolkningar och svar. Iden med tematiseringen av 

intervjufrågorna är att få struktur på de olika lärarsvaren som jag senare ska kategorisera. 

Tema 1: Bakgrundsfrågor – Allmänt om erfarenheter i verksamheten. 

• Har du behörighet att undervisa i kursen samhällskunskap 1b? När tog du 

lärarexamen? 

• Hur länge har du arbetat som samhällskunskapslärare på den här skolan?  

• Vart tog din lärarexamen/legitimation? 

• Vad värderar du som viktigast i läraryrket? – följdfrågor ställs  

Tema 2: Tolkningar av värdeorden översiktligt och utförligt och nyanserat. 

• Tycker du att värdeordet ”översiktligt” är svår att definiera? Ja/nej – varför? 

• Hur tolkar du värdeordet ”översiktligt” som är ett kriterium som elever ska uppnå för 

betyget E när du rättar deras skriftliga prov?  

• Har du exempel på elevtext som klassas som ett E och som är gjort på ett 

”översiktligt” sätt?  

• Tycker du att värdeordet ”utförligt och nyanserat” är svår att definiera? Ja/nej – 

varför? 

• Hur tolkar du värdeordet ”utförligt & nyanserat” som är ett kriterium för betyget A när 

du rättar elevers skriftliga prov? 

• Har du exempel på elevtext som betygsätts som A och som är gjort på ett ”utförligt & 

nyanserat” sätt? 

• Vilket av dessa värdeorden tycker du är svårast att tolka? Och varför?  

Tema 3: Material och tillvägagångsätt. 

• Presenterar du kunskapskraven för eleverna och på vilket sätt i så fall? 

• Hur är ditt tillvägagångssätt när du bedömer elevers skriftliga prov? 

• Om vi tänker på bedömning överlag, tycker du att det behövs mer hjälpverktyg för 

lärare? 

• Diskuterar du dessa värdeorden med dina kollegor? Arbetar ni utifrån ett kollegialt 

samarbete? Om ja → på vilket sätt? Om nej → är det något du saknar?   

• Samarbetar du med andra samhällskunskapslärare i skolan?  

• Hur har det pedagogiska arbetssättet förändrats under dina år som lärare?  

• När använder du dig av kunskapskraven? Och varför?  

• I vilken utsträckning använder du dig av kunskapskraven när du konstruerar uppgifter? 

• I vilken uträckning använder du dig av kunskapskraven när du bedömer elevernas 

skriftliga uppgifter?  

Avslutande frågor.  

• Finns det något du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 
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Bilaga 2  

Samtyckesblankett   
Yagana Nadjafi 

Yagananadjafi@gmail.com 

 

Skriftlig samtyckesblankett för att delta i intervjustudien: Lärares tolkningar av värdeorden 

”översiktligt” och ”utförligt och nyanserat” när de rättar elevers skriftliga prov. 

 

Jag har fått information om studiens syfte, om hur mina svar samlas in, bearbetas och används 

i studien. Jag har även fått information om att mitt deltagande i studiens är frivilligt och att jag 

när som helst kan återkalla mitt samtycke utan negativa påföljder. Informationen och svaren 

som ges under intervjun kommer endast att användas till studien syfte. Personlig information 

kommer inte att användas eller presenteras. Dina svar (rådata) kommer enbart vara tillgänglig 

för intervjuaren och dess handledare.  

 

Återkalla ditt samtycke 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, detta sker antingen på plats eller via mail. 

Samtycke till att delta i en intervju 

 

Ja, Jag vill delta i en intervju 

 

Ja, jag har blivit informerad om studiens syfte  

Genom att signera bekräftar jag att jag har fått information om studiens syfte och hur 

mina svar kommer att behandlas.  

 

Datum: _____________________________________________________ 

 

Signatur: _________________________________________________ 

 

Namnförtydligande: __________________________________________ 

mailto:Yagananadjafi@gmail.com
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