
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Examensarbete 
Grundnivå 2 

 
 Skillnader och likheter vid tolkning av värdeord från  
 läroplanens centrala kunskapsbedömning 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare: Peter Jäger 
Handledare: Stefan Larsson och Johanne Maad 
Examinator: Annie-Maj Johansson 
Termin: VT 2014 
Program: Lärarprogrammet 
Ämne/huvudområde: Pedagogiskt arbete 
Poäng: 15 hp 

 

Högskolan Dalarna 
791 88 Falun 
Sweden 
Tel 023-77 80 00 



 

1 
 

 
Sammanfattning  
Studiens syfte och mål är att se om värdeord tolkas liktydigt hos aktiva lärare, lärarstudenter och 
av föräldrar till elever i grundskolans tidiga år, utifrån dessa individers förförståelse av orden.  
 
Studiens metod bygger på insamling av empiri, den består i huvudsak av en kvantitativ del, men 
innehåller även kvalitativa delar. I studien får 70 personer tolka och värdera ord ur de centrala 
kunskapskraven i läroplanen (Skolverket 2011a). 
 
Ett mönster i studien är att användningen av värdeord som ett bedömningsverktyg kan ge 
svårigheter att uppnå en likvärdig bedömning i skolan. Individers förförståelse av ord kan skilja 
starkt mellan olika personer, på grund av sociokulturella skillnader.  
 
Studien visar att lärarstudenter inte själva anser att de får tillräcklig utbildning i bedömning utifrån 
de centrala kunskapskraven från grundskolans läroplan. Lärare som arbetar eller har arbetat med 
kunskapskraven i läroplanen har en större förståelse för värdeordens betydelse gentemot 
betygskriterierna. Två slutsatser som bekräftas av studien är, användandet av värdeorden i 
matriser vid bedömning, kräver goda förkunskaper om värdeordens betydelse i kunskapskraven. 
Nummer två är att man bör följa skolverkets rekommendationer om att använda värdeorden i sin 
kontext, om man vill uppnå en likvärdig bedömning. 
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1. Inledning  
2011 appliceras en ny skollag i det svenska skolväsendet. I skollagen läggs fokus på att alla barn 
ska ha tillgång till en likvärdig utbildning: 

Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika 
tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag. I 
diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka 
diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet 
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. (Skollag 2010:800, Kapitel 1, 8 
§) 

Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett 
var i landet den anordnas. (Skolverket 2010:800, Kapitel 1, 9 §) 

 
Likvärdig bedömning är en av de fundamentala grundstenarna i betygskriterierna: 
 

 I grunden handlar likvärdig bedömning om att utföra bedömningar av hög kvalitet, som är i linje med 
kursplanernas mål och kunskapskrav, så att lärarnas bedömningar är just likvärdiga och inte beror på 
exempelvis personliga preferenser av vad som är viktigt att bedöma eller hur. (Skolverket, 2011c s. 1) 

 
Lärare använder de centrala kunskapskraven i läroplanen för grundskolan (Skolverket 2011a) när 
de utformar pedagogiska planeringar och utifrån dessa utformas bedömningen av elevernas 
prestationer i olika bedömningsmatriser. Matriserna utgår ifrån ett antal värdeord i 
kunskapskraven i de ämnen som ska behandlas. 
 
Avsikt med studien är att se om värdeord tolkas likvärdigt av pedagoger, lärarstudenter och 
föräldrar till elever i grundskolans tidiga år. Svaret på studien kan ge en indikation om elevers 
kunskaper valideras likvärdigt utifrån pedagoger, lärarstudenter och föräldrars förförståelse och 
förkunskaper om de vanligaste värdeorden. Genom att jämföra pedagoger, lärarstudenter och 
föräldrar förförståelse och förkunskaper om några värdeords betydelse gentemot hur dessa ord 
används i de centrala kunskapskraven i läroplanen för grundskolan (Skolverket 2011a). En del i 
studien är att se om lärarstudenter får en möjlighet till en grundläggande förståelse om 
värdeordens betydelse, för att kunna validera blivande elevers kunskaper på ett likvärdigt sätt, 
som är en del av studenternas blivande profession.  
 
2. Bakgrund  
 
2.1 Vad är betyg, värdeord? 
Ordet betyg betyder enligt Nationalencyklopedin (www.ne.se) ett omdöme inom skolväsendet 
som ger ett samlat mått på en elevs skolprestation under en viss tidsperiod. Ett betyg är ett intyg 
eller ett omdöme, som ofta är graderat enligt en viss skala. Betyget innebär att kunskaper och 
färdigheter eller kvaliteten på en vara eller tjänst anses ligga på en viss nivå, eller minst på denna 
nivå. I läroplanens kunskapskrav (Skolverket 2011a s. 20-269) används ett antal uttryck, så kallade 
värdeord, för att beskriva kunskapsnivåer. Orden är kopplade till kunskaper som eleven måste 
uppnå. Ett exempel på hur värdeorden används: 

 
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge 
exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp. I enkla och till 
viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några 
samband i människokroppen. (Skolverket 2011a 3.9 Biologi s. 116) 



 

5 
 

 
Värdeorden visas med fet text. För att kunskapskraven ska bli enhetliga och tydliga har varje 
betygssteg ett begränsat antal värdeord som används enbart för det betygssteget.  
 
2.2 Betygens historia 
Kyrkan befallde husbönder och föräldrar i slutet av 1600-talet att utbilda barn och tjänstefolk att 
läsa. Detta berodde på att kyrkan ville sprida den kristna tron enligt katekesens framställning. 
Kyrkolagen gav även prästerskapet uppgiften att granska och registrera att folket fullföljde sin 
undervisningsplikt. Prästerskapet utförde sina kontroller hos folket någon gång under året, dessa 
granskningar löd under namnet husförhör (Hartman 2005 s.27-29). De omdömen som prästen 
gjorde på enskilda individers kunskaper, detta kan ses som ett mycket tidig betygsförfarande.   
 
Tidig bedömning  
I skolans historia har det tidigt förekommit att elever efter avslutade studier erhållit någon form 
av omdömen eller utlåtande om sina prestationer. Dessa omdömen var beskrivningar på elevers 
prestationer i form av något ord. I början av 1800-talet infördes bokstavsbeteckningar för att 
ange graden av uppnådd kunskap hos enskilda elever. Ett exempel på ett tidigt betygssystem finns 
i 1820-års skolordning, där fanns det en 4 gradig betygsskala. Dessa betyg kopplades gentemot ett 
ord som beskrev elevens insats (Tholin 2006 s. 62-63). 
 

A = Berömlig  
B = Godkänd  

C = Försvarlig  
D = Otillräcklig  

 
När man införde allmän skolplikt i Sverige ville staten fostra folket till ansvarskänsla och 
patriotism, betygen skulle vittna om att hela individens karaktär skulle utvärderas (Hartman 2005 
s. 39f). Detta system medförde att kyrkans auktoritet skulle undergrävas. Kyrkans kontroll av sin 
församling i de så kallade husförhören under 1800-talet avtog och föll i glömska (Hartman 2005 
s. 40).  

Ett sekel i förändring  
I början av 1900-talet kom den nya läroverksstadgan, som hade utökat betygskriterierna till en 7-
gradig skala. Denna typ av betygssystem kallades för absoluta betyg. Bedömningen av individers 
kunskap görs i förhållande till ett förutbestämt mål i en kursplan i det absoluta betygsystemet.  
Runt sekelskiftet introducerades ett nationellt betygssystem för folkskolan. Läroplanen för 
folkskolan som gick under beteckningen normalplan, denna omarbetades två gånger. År 1919 
kom den slutgiltiga versionen och den varade fram till mitten av seklet. Normalplanerna blev ett 
styrinstrument för undervisningens substans, detta medförde en mer likformighet mellan skolor. 
Betygssystemet kom att användas i ett halvt sekel (Tholin 2006 s. 64f). Varje del i den sju gradiga 
betygsstegen motsvarades av benämningar eller som vi titulerar det i dag, ett värdeord (Tholin 
2006 s. 65): 

A= Berömlig 
a= Med utmärkt beröm godkänd 
AB= Med beröm godkänd 
Ba =Icke utan beröm godkänd 

B= Godkänd 
BC =Icke fullt godkänd 
C =Underkänd  

 
Personal inom utbildningsväsen insåg redan då problematiken med gränsdragningen mellan de 
olika betygskriterierna. Svårigheten var att precisera klara riktlinjer för vardera av betygskriterierna 
i betygssystemet (Tholin 2006 s. 65). Betygssystemen avlöste varandra under 1900-talets andra 
hälft, tre olika betygssystem, det absoluta, det relativa och dagens mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystem (skolverket 2006).  
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Genomförandets årtionde 
Under 1940-talet förändrades sättet att se på bedömning av eleverna, man började överväga och 
debattera om de absoluta betygens vara eller icke vara. Detta medförde att man ville se en 
förändring i kunskapsbedömningen och man förespråkade relativa betyg (Andersson 1991 s. 26f). 
Hartman (2005 s. 50f) beskriver 1940-talet som utredningarnas årtionde och 1950-talet som en 
försöksperiod medan 1960-talet blev genomförandets årtionde. 
 
Relativa betyg infördes i 1962-års läroplan för grundskolan, senare även för gymnasiet. Genom 
att införa ett relativt betygssystem, kunde man åstadkomma ett betygssystem som kunde jämföras 
mellan elever (Selghed 2011 s. 17). 
 
I det relativa betygssystemet var bedömningen en femgradig numerisk betygsskala, från 1 till 5, 
där 5 var det högsta betyget (Tholin 2006 s. 67). I läroplanen fanns det föreskrifter om hur 
betygen normalt borde fördelas över riket för elever i samma årskurs och samma ämne. Som ett 
stöd från Skolverket tilldelades pedagogerna olika standardprov för grundskolan och centrala 
prov för gymnasiet för vissa ämnen. Genom resultaten kunde den enskilde läraren få hjälp att 
bedöma nivåerna på den egna klassen (Tholin 2006 s. 68-70). 
 
Hartman (2005 s. 50f) beskriver 1990 – talet som revisionernas årtionde, ansvariga för utbildning 
och skolor började fundera i nya banor runt olika nyckelfrågor kring utbildnings - och 
bedömningsområdet. Under 1960-talet hade man belyst och debatterat frågan om att betygen 
borde vara målrelaterade, medan andra ville att skolan skulle bli betygsfri (Selghed 2011 s. 23). 
Man ansåg att målrelaterade betyg skulle bättre svara mot ett förbestämt kunskapsinnehåll. Ett 
sådant utformat betygssystem skulle utgå från läroplanens mål och att de var noggrant 
introducerade för pedagoger och elever. Detta skulle medföra att betygen blev mer likvärdiga 
nationellt och att eleverna skulle bedömas på ett mer likvärdigt sätt. År 1994 kom läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet (Lpo 94), genom det beslutet blev de relativa betygen ersatta med ett 
målrelaterat betygssystem i både grundskolan och gymnasieskolan. Ett fyrgradigt betygssystem 
infördes (Tholin 2006 s. 79-81): 
 

1. Mycket väl godkänd  
2. Väl godkänd  

3. Godkänd  
4. Icke godkänd  

 
En av tankarna med ovan beskrivna betygssystemen var att pedagogerna även skulle ge absoluta 
och målrelaterade betyg. Detta innebar att de kunde ge betyg kopplade mot läroplanen, men även 
förhindra betygs inflation. Nu började även idéer och tankar om individrelaterade betyg växa 
fram. De var tänkta att sättas i relation till den enskilde elevens förutsättningar (Tholin 2006 s. 82-
85).  
 
Lpo94 (Skolverket 1994) förespråkar också att undervisningen ska utgå från elevernas olika 
erfarenheter, behov och förutsättningar. Detta kan tolkas som en tydligare inriktning mot 
individualisering och en undervisning där individen står i centrum (Skolverket 2009 s. 42-45).  
 
Selghed (2011 s. 26) beskriver att till varje skolavslutning under 2000-talet började debatten om 
betygen blossa upp. Kraven på rättvisa och likvärdiga betyg fick tillslut regeringen att revidera 
betygssystemet, 2011/12 infördes Lgr 11 (Skolverket 2011a).  
 
Den nya betygsskalan gjorde inte att vi fick ett nytt betygsystem, den hade fortfarande 
kunskapssynen och bedömningsprinciperna kvar från föregående läroplaner (Selghed 2011 s. 32). 
Anledningarna till förändringar i betygsskalan var att få den mer flexibel och att öka precisionen 
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på bedömningarna som pedagogerna skulle utföra av elevernas kunskaper. Genom detta 
förfarande skulle en större rättvisa och likvärdighet i betygssättningen uppnås (Selghed 2011 s. 
34). 
 
Det nuvarande betygsystemet utgår från en skala med fem godkända betyg, från E till A. 
Omdömet A är högsta godkända betyg och E betecknar godkända kunskaper. I grundskolan och 
motsvarande skolformer, såsom gymnasiet och vuxenutbildningen sätts också betyget F för icke 
godkända kunskaper. Betygsskalan ska vara målrelaterad och nationella betygskriterier ska finnas 
för det högsta, mellersta och lägsta betygssteget för godkända resultat det vill säga för 
betygsstegen A, C och E (Selghed 2011 s. 32).  
 
2.3 Värdeorden 
I läroplanen Lgr 11 redogör skolverket vilka kunskapskrav som gäller för grundskolan 
(Skolverket 2011a). För att beskriva kunskapsnivåerna används ett antal uttryck, så kallade 
värdeord. För att kunskapskraven ska bli enhetliga och tydliga har varje betygssteg ett begränsat 
antal värdeord som används enbart för det betygssteget. De enda tillfällen då värdeorden är de 
samma för flera betygssteg är när kraven inte ökar mellan betygen. Betygskriterierna A, C och E 
kopplas samman med ett värdeord. Skolverkets (Skolverket 2011b, 2011c) ändamål med 
värdeorden är att formulera kunskapsnivån hos eleverna. I många fall är uttrycken sådana att 
kategoriska gränsdragningar mellan dem inte är möjliga att göra. Då måste värdeorden tolkas och 
förstås i relation till det sammanhang och det innehåll de relaterar till i respektive ämne. I 
anslutning till varje uppsättning värdeord följer en kort beskrivning av hur de används i 
kunskapskraven. Samma värdeord kan förekomma i olika ämnen. Exempel på en värdeordtrippel 
och deras bedömning gentemot betygsskalan: 
 

A C E 
Mycket goda Goda Grundläggande 
 

I Skolverkets kommentarmaterial till kunskapskraven i teknik (2012b) beskriver man om 
värdeordets tolkningar: 
  

Hur man tolkar ett värdeord måste nästan alltid avgöras av sammanhanget. Vid bedömningen av ett 
annat arbetsområde skulle läraren behöva tolka samma ord på ett annat sätt. Detta innebär att det ofta 
är svårt att slå fast en tolkning av ett enskilt värdeord en gång för alla. Vissa aspekter av värdeorden 
kan vara unika för ett visst ämne eller centralt innehåll, men det kan även finnas andra aspekter som är 
mer eller mindre desamma oavsett sammanhanget. (Kommentarmaterial till kunskapskraven i 
teknik 2012b s. 6-9) 

 
2.4 Ordets betydelse  
De ord man använder i läroplanen Lgr 11 kunskapskrav för grundskolan (Skolverket 2011a) har 
sin generella och faktiska begreppsförklaring och det finns inte utrymme att ge formuleringar åt 
dem på något annat sätt. Men forskning visar att det kanske inte är så enkelt. Searle (1978 s. 207f) 
avvisar tolkningen att en mening eller ett ord skulle ha en bokstavlig betydelse oberoende av 
kontext och menar att en viss bakgrund eller kontext alltid förutsätts när man tolkar ett uttalande. 
Med denna inställning finns det oftast mer än en eventuell tolkning av ett givet ord eller mening. 
Searle (1978. s. 207-217) studier påvisar att begreppets egentliga innebörd av en mening eller ett 
ord endast har sin tillämpning i förhållande till en uppsättning av kontextuella, sociokulturella 
eller bakgrunds antaganden. Detta medför att en generell och faktisk begreppsuppfattning kräver 
en likvärdig bakgrund både för skaparna och för användarna som tolkar ordet eller budskapet. 
Även svensk forskning påvisar samma slutsatser, både Säljö (2000 s. 119-121) och Fröjd (2005 s. 
18-20) beskriver problematiken med likvärdig tolkning och begreppsuppfattning.   
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Säljö (2000 s. 191-194) beskriver att ett ord eller en text i stor utsträckning utlämnar läsaren till 
sin tolkning, kommunikationen är enkelriktad och avsändaren inte närvarande. Läsarens 
sociokulturella perspektiv avgör tolkningen av budskapet. Vad det blir av tolkningen, produceras 
utifrån läsarens intresse, kompetens och sociokulturella bakgrund. Författaren beskriver 
inlärningsprocessen eller kunskapsinhämtandet med ett ord, appropriering. Detta innebär att 
tillägna sig ett intellektuellt redskap för att lära sig att använda olika redskap exempelvis ”tolkning 
”i olika verksamheter och därmed successivt uppbringa större erfarenheter att använda på ett 
bättre sätt (Säljö s. 152f).  
 
Fröjd (2005 s.18-22) beskriver att ordavkodningens grundläggande bas är ordigenkänning. 
Tolkaren kopplar ihop den visuella informationen med den förkunskap individen har byggt upp 
med åren.  När individen saknar en pusselbit vid ordavkodningen eller en tolkning, försöker 
individen få en helhetsbild genom att gissa, individen försöker att fylla luckan med hjälp av delar 
eller helheter från tidigare erfarenheter eller sin förförståelse av ordet. Tolkningen av stimuli eller 
konsekvenserna av dessa är inte alltid självklara. Ordets relativa betydelse får olika betydelser 
beroende på individernas förkunskaper och sociokulturella bakgrunder. 
 
Redan tidigt i livet börjar man bygga upp en mängd råämnen för att uppnå en förförståelse för 
olika ord. I en Göteborgsstudie i nordisk språkvetenskap påvisar Fröjd (2005 s. 87f) att barn med 
föräldrar med en högre utbildning exponerade med cirka 30 miljoner ord under de tre första åren, 
medan barn med föräldrar i arbetarklassen exponerades för 20 miljoner ord. Sämst var det för 
barn i de lägre socialklasserna, där exponerades de endast med 10 miljoner ord under de tre första 
åren. Detta fenomen kommer att få verkningar även i vuxenlivet. Förförståelsen kommer att 
variera mellan olika individer, utifrån deras sociokulturella bakgrund.  
 
2.5 Likvärdig bedömning 
Flertalet av rapporterna och forskningsrönen som presenteras är för 2011, dessa utvärderingar är 
när Lpo 94 var kursplan. Parallellt som den nya skollagen togs i bruk införs en ny läroplan 
(Skolverket 2011a) samt nya kursplaner och kunskapskrav i grundskolan. De nya kursplanerna 
och kunskapskraven är enligt regeringen tydligare och ska ge mindre utrymme för lokal tolkning 
av innehållet. En ny betygsskala infördes hösten 2011. Dessutom har lärarutbildningen setts över, 
vilket bland annat har fått till följd att områden som bedömning och betygssättning ska ingå i den 
utbildningsvetenskapliga kärnan  
 
Riksrevisionens riksrapport (2011) utvärderingar om likvärdig betygssättning som Skolverket 
genomfört har stannat vid att Skolverket konstaterat att betygssättningen, på nationell nivå, inte 
är likvärdig. Detta konstaterande grundar myndigheten på avvikelserna mellan betygen på de 
nationella ämnesproven och slutbetygen i årskurs nio. Myndigheten har dock inte gått tillräckligt 
långt för att kunna identifiera orsakerna till varför betygssättningen inte sker på ett likvärdigt sätt i 
syfte att vidta ytterligare åtgärder för att komma till rätta med bristerna. 
 
En tydlig tendens är att Skolverkets rapport 374 (2011) och Riksrevisionens riksrapport (2011) 
har i sina rapporter påpekat brister i likvärdigheten i betygssättningen mellan olika skolor och att 
variationen inom och mellan dem är för stor. Man grundar sina antaganden på att det är för stora 
skillnader mellan provbetyg och slutbetyget. Riksrevisionens (2011) slutsatser är: 
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Statens insatser handlar främst om att ge vägledning för betygssättningen genom kriterier, det nationella 
provsystemet samt övrigt stödmaterial för betygssättande lärare. Riksrevisionens granskning tyder på att 
de metoder som Skolverket hittills har använt för att styra mot en mer likvärdig betygssättning genom 
olika typer av stöd inte har fått ett tillräckligt genomslag bland de betygssättande lärarna. 
(Riksrevisionens riksrapport 2011 s. 64-68) 

 
 

Forskning (Böhlmark, Holmlund 2011 s. 13-18) om betygen visar att skolor ger olika betyg 
utifrån samma provresultat i samma ämne. Böhlmark och Holmlund (2011 s. 13-18) resultat visar 
att några skolor sätter för höga betyg, medan andra skolor kanske sätter för låga betyg utifrån vad 
provresultaten visar. Betygen är ett bredare mått på kunskap som delvis tar fasta på andra saker 
än det som mäts på proven. Böhlmark och Holmlund (2011 s. 47f) konstaterar att det finns 
uppenbara problem med betygsinflation och bristande likvärdighet i det svenska skolsystemet. 
Även om det finns tecken på att normbedömning, sociokulturella komponenter och konkurrens 
mellan skolor har bidragit till denna utveckling. Det mesta kan härledas till att betygssystemets 
bristande förankring i jämförbara kunskapsmätningar är den huvudsakliga orsaken. Författarna 
(Böhlmark, Holmlund 2011 s. 50) kan varken påvisa eller utesluter att skolors olika tolkningar av 
betygskriterierna också kan ha bidragit till ökade skillnader i betyg mellan skolor. 
 
Selghed (2011 s. 197) anser att den nya läroplanens bedömningsverktyg är assessment inriktat, det 
innerbär att bedömaren är nyckelpersonen. Bedömningen i kunskapskravet utgår från språkligt 
utformade krav (värdeorden). Metoden avser att bedömningarna ska förekomma i så naturliga 
eller realistiska situationer som är möjliga. Syftet med det är att få en heltäckande och nyanserad 
bild av elevens styrkor och svagheter, genom detta få en grund att kunna vidareutveckla elevens 
lärande. Avigsidorna med denna typ av bedömning är att större delen är förknippad med den 
som bedömer eleven. Selghed (2011 s. 197f) kritiserar metoden med tre frågeställningar: 
 

1. Tolkar olika bedömare samma prestationer på samma sätt? 
2. Går det att språkligt utforma kraven så att olika bedömare gör likvärdiga tolkningar? 
3. Är lärarna tillräckligt kunniga i bedömningsfrågor för att klara att utföra bedömningarna på 

ett till förlitligt sätt? 
 
Forskaren Anders Jönsson från Malmö Högskola är en av medlemmarna i Tankesmedjan, där 
man diskuterar och analyserar bedömning och betyg. I en rapport från Tankesmedjan (s. 46f 
2007) beskriver man riskerna med bedömning och betygsättning. Svårigheten är att tyda 
betygskriterierna och realisera dem på ett tydligt sätt, så att lärare och elever kan använda dem på 
ett likvärdigt sätt. Vidare beskriver man svårigheten när enskilda lärare litar på sina egna 
erfarenheter och sin intuition vid bedömning och betygsättning (Tankesmedjan rapport 1, 2007 s. 
57). I rapporten skriver de att:  
 

Eftersom vårt betygsystem är ett kriterierelaterat system och där kriterierna eller kravnivåerna består av 
språkligt formulerade uttryck i ämnestermer är det önskvärt att lärare tolkar kraven i kriterierna på ett 
likvärdigt sätt. (Tankesmedjan rapport 1, 2007 s. 59) 

 
Säljö (2000 s. 195-198) beskriver vikten av tillförlitliga och auktoriserade texter i olika 
verksamhetssystem, och att dessa går att använda i verkligheten. En text kräver att budskapet 
formuleras på ett medvetet sätt och påvisar hur mottagaren förväntas uppfatta budskapet. 
Flertalet av dagens dokument och texter är speciella och kräver erfarenhet eller en specifik 
förkunskap om man ska kunna tolka innebörden rätt. Problemet blir när verkligheten och 
omvärlden förändras. I skolvärlden möts olika kulturer och sociokulturella tolkningspraktiker, 
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föräldrar, elever och lärare med olika etniska bakgrunder ska tyda språkliga utsagor på ett liktydigt 
sätt (Säljö 2000 s. 198-200). En av rekommendationer (Tankesmedjans rapport 1 2007 s. 79) är 
att lärarna ska vara mer delaktiga i utformningen av betygssystemet. Vidareutbildning om betyg 
och omdömen ska ske fortlöpande för alla lärare.  Ett annat förslag är att lärarna ska vara tydliga 
när man beskriver betygskriterierna, både för eleverna och för elevernas föräldrar. Detta 
förfarande kan ge större förståelse hos föräldrar när eleverna betygssätts (Tankesmedjan rapport 
1 2007 s. 79).  
 
Matriser 
I den svenska skolan finns det olika alternativ som används som bedömningshjälpmedel. Matriser 
är ett av redskap vissa lärare använder vid bedömning av eleverna. Användandet av matriser har 
blivit vanligare på grund av det formativa bedömandet, anser Anders Jönsson (2010).  Matrisens 
funktion är att identifiera olika kunskaper eller brister hos eleverna. Skolverket (2011d) anser att 
det inte finns några bedömningsformer som är perfekta, det är utformningen och hur de 
ändvänds som avgör hur de fungerar. 
 
Jönsson (2010) anser att det finns en risk att man förlitar sig för mycket på matrisen, när den 
används ska den ge en positiv effekt. Matrisen funktion är att vara ett hjälpmedel vid bedömning, 
men även förbättra kommunikationen mellan olika individer. Jönsson (2010) konstaterar att det 
krävs ett konstant arbete och en diskussion om kriterier och nivåer i matris. Han ser fyra 
möjligheter med matriser: 

1. Lärare blir mer samstämmiga i sin bedömning. 
2. Lärare i större utsträckning sorterar bort ovidkommande faktorer i bedömningen, och bättre fokuserar 
på de faktorer som ska ingå i bedömningen. 
3. Det blir lättare för läraren att ge feedback och konkreta förslag på vad som kan utvecklas. 
4. Elever kan använda matriser som hjälpmedel för självbedömning. 

 
Anders Jönsson (Skolverket 2006 s. 31f) beskriver hur viktigt det är med tydliga och enkla 
bedömningsmatriser för att uppnå en likvärdig bedömning. Matrisen ska innehålla kriterierna för 
vad som ska bedömas, målen och en tydlig kvalitetsskala för respektive kriterium i 
betygssystemet. Han vidmakthåller att för en rättvisare bedömning måste olika 
tillvägagångssätt användas:  
 

Lärare bör som regel använda flera olika metoder, där man vid varje tillfälle väljer den metod som 
bäst fångar de kunskaper och/eller färdigheter man avser att bedöma.( Skolverket 2006 s. 34) 

 
3. Syfte och frågeställning  
Syftet är att påvisa om det finns skillnader eller liktydlighet i tolkningarna av värdeorden i den 
centrala kunskapsbedömningen. 
 
Frågeställning 

 Tolkas värdeord likvärdigt av verksamma lärare, lärarstudenter och föräldrar till elever i 
grundskolans tidiga årskurser?  

 Kan värdeorden motverka likvärdig bedömning om dessa tas ur sin kontext?  
 Anger lärarstudenter att de har fått möjligheten att utveckla en förståelse om värdeordens 

betydelse under sin utbildning? 

4. Metod  
I denna del av studien framställs och motiveras studiens metod för insamling av empiri. Vid val 
av metod har jag utgått från studiens syfte och frågeställningar. Empiri innebär att en slutledning 
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är grundad på erfarenhet. Empiri bygger på vetenskapliga undersökningar av verkligheten, 
iakttagelser och experiment och där av gjorda erfarenheter, snarare än på i förväg uppställda 
teorier eller filosofiska resonemang (Thurén 2007 s. 18-21). I avsnittet beskrivs även urvalet för 
studien.
 
4.1 Metodval 
Studie består i huvudsak av en kvantitativ del, men innehåller även kvalitativa delar. Den främsta 
skillnaden mellan dessa två metoder märks i hur man sammanställer de empiriska resultaten. I 
den kvantitativa metoden sammanställs informationen oftast i siffror och procentvärden. 
Resultaten som presenterar lärarnas, lärarstudenternas och föräldrarnas tolkningar av värdeorden 
är bearbetad och presenteras i diagram. Varje diagram har sedan kategoriserats utifrån ett 
förbestämt analysverktyg som uppvisas i löpande text. Fortsättningsvis är resultatet istället 
bearbetat och analyserat utifrån insamlad text, så kallad mjuk data där en sammanställning 
genomförts för att leta efter specifika mönster (Patel & Davidson, 2011 s. 13-14). Detta är den 
kvalitativa delen i studie.  

4.2 Urval och deltagande 
Studien användes ett obundet slumpmässigt urval (OSU) (Patel & Davidson, 2011 s. 112). I 
urvalet har ingen hänsyn tagits till kön, ålder eller etnicitet. Alla individer (70 personer) i studien 
är utvalda, utifrån kriterierna i syftet och frågeställningarna. Målgrupp för undersökningen är 
individer som arbetar eller kommer att arbeta utifrån läroplanen (Skolverket 2011a), men även 
föräldrar med elever i grundskolan lägre årskurser medverkade.  

 Lärarna i studien är mellanstadielärare och arbetar i en liten stad i Mellansverige. 
Gruppens medlemmar har olika erfarenheter av bedömning och betygssättning, alla har 
betygsatt elever efter nuvarande läroplanen (Skolverket 2011a).  

 Föräldrarna har alla sina barn i mellanstadiet, föräldrar har sina barn i samma skolor som 
lärarna är verksamma i.  

 Lärarstudenterna kommer från olika högskolor eller universitet, men har sina VFU- 
placeringar i staden. Student gruppens medlemmar har kommit olika långt i sina 
utbildningar.  

 
I studien var de tre olika målgrupperna med lika många individer till antalet. I studien fanns det 
även tio personer utan koppling till skolvärlden, denna grupp blev en referensgrupp. Gruppens 
tolkningar gav en upplysning om värdeordens värde hos personer som förnärvarande inte 
kommer i kontak med Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet (Skolverket 
2011a). Referensgruppens resultat användes för att jämföra med de andra gruppernas (lärare, 
lärarstudenter och föräldrar) resultat. Referensgruppens resultat blev en fingervisning om 
individers värderingar av värdeorden, utan anknytning till skolans värld. 
 
Värdeorden (jfr s. 7) i studien valdes ut genom lottning och utifrån vilka ämnen jag kommer att 
undervisa i. Ämnena jag kommer att undervisa i är: Biologi, Fysik, Kemi, Teknik, Matematik, 
Svenska, Geografi, Religion och Samhällskunskap. 
Värdeordstripplarna var:  

 Grundläggande, goda och mycket god (Biologi Skolverket 2011a s. 116f) 
 Avgränsat, relativ varierat och varierat (Teknik Skolverket 2011a s. 272f) 
 Viss, relativt god och god (Teknik Skolverket 2011a s. 272f) 
 Enkla, utvecklade och välutvecklade (Teknik och Biologi Skolverket 2011a s. 272f, 116f)  
 I huvudsak fungerande, ändamålsenligt och ändamålsenligt och effektivt (Biologi Skolverket 2011a s. 

116f) 
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4.3 Etiska aspekter 
Vid utformandet av enkäten har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2011 s. 66-69) och	
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskningens fyra 
forskningsetiska huvudkrav (2002): 
 
1. Informationskravet- Forskningens syfte skall vara klargjort för deltagarna (Vetenskapsrådet 2011 s. 
7). Genom det följebrev som inleder enkäten (Bilaga 2) får deltagarna på ett tydligt sätt ta del av 
undersökningens syfte och hur analysen av deras svar kommer att behandlas. De får också veta 
vart de kan vända sig vid eventuella frågor.  
 
2. Samtyckeskravet- Deltagarna skall själva bestämma om de vill medverka eller inte (Vetenskapsrådet 
2011 s. 9).  Alla deltagare i studiens fick ett informationsbrev (Bilaga 1) innan studien påbörjades. 
I informationsbrev förklarade jag kort examensarbetets syfte och ställde frågan om de kunde 
tänka sig att värdera olika ord, med hjälp utav en värderingsskala . På så sätt fick de själva avgöra 
och ta ställning till om de ville medverka i studien. De fick även information om att de kunde 
avbryta studien när de själva ville. 
 
3. Konfidentialitetskravet- Deltagarna har rätt att vara anonyma i sina svar och forskarna bör se till att 
etiskt känsliga uppgifter omfattas av tystnadsplikt (Vetenskapsrådet 2011 s. 12).  I informationsbrev 
som gav ut klargjordes, undersökningens syfte, och att alla svar behandlas genom konfidentialitet. 
Det fanns inget krav på att uppge namn, skola eller annat som läsarna kan härleda till en viss 
person. Det enda individerna skulle göra, var att titulera sig som, lärare, student eller förälder. 
 
4. Nyttjandekravet- Uppgifter om enskilda som samlats in i forskningssyfte får inte användas i kommersiellt 
syfte (Vetenskapsrådet s. 14). All empiri som samlats in fyller enbart syftet att möjliggöra en 
undersökning om värdeordens tolkningar hos enskilda individer med anknytning till skolan. 
Enkäterna kommer inte att använda i annat syfte än för att genomföra studien och i 
överensstämmelse med nyttjandekravet. 
 
4.4 Genomförande av studien 
Det började med en kort presentation av värdeorden och deras tillämpnings område för de olika 
individerna. Varje individ i studien fick först läsa om studiens syfte (Bilaga 1), och därefter ta 
ställning om de ville delta i studien. Individerna som ville medverka fick varsin attitydformulär 
(Bilaga 2), därefter fick de värdera orden enskilt på en egen ordinalskala (Bilaga 2). Individerna i 
studien fick femton värdeord upplästa, men även presenterade skriftligt på en PowerPoint 
presentation. Genom att värdeorden framfördes både skriftligt och muntligt fick individerna en 
större möjlighet att uppfatta orden och tyda dem. Det tog ca fem minuter för informanterna att 
värdera värdeorden med hjälp av attitydformulär. 
 
Gruppen lärare genomförde undersökningen i två lika stora grupper, under två eftermiddagar. 
Föräldragruppen genomförde inte undersökningen samtidigt, individerna deltog i studien när tid 
gavs. Alla studenter deltog samtidigt i undersökningen, detta skedde under en VFU- 
sammankomst i staden där studien bedrevs. 
 
Valet av värdeorden avgjordes genom lottning. Först lottades vilka två ämnen, därefter vilka fem 
värdeordstripplar ur kunskapskravet i de tidigare lottade ämnena. Genom att lotta dessa ämnen 
och värdeord, har tillfälligheten avgjort vilka värdeord som utsetts i studien.  
 
Genom slumpen valdes Biologi- och Teknikämnet ut, i dessa ämnen lottades fem 
värdeordstripplarna ut. I ämnena numrerades alla värdeordstripplar, i ämnet Biologi var det 14 
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värdeordstripplar och i ämnet Teknik var det 10 värdeordstripplar. Dessa 24 numrerade 
värdeordstripplar blev med slumpens hjälp fem stycken. Av dessa fem värdeordstripplar kom tre 
från ämnet Teknik och tre från ämnet Biologi, en av värdeordstripplarna förekom i båda ämnena. 
Slumpen gav två värdeord med en likvärdig betydelse. Orden goda (Biologi) och ordet god 
(Teknik) är tagna från två olika ämnen. Betygsvärdet för orden skiljer sig, goda representerar C-
kriteriet i betygsskalan och ordet god representerar A-kriteriet i betygsskalan. 
 
Kraven för betygen A, C och E ska precisera vilka kunskaper som krävs för respektive betyg, 
dessa är kopplade gentemot ett värdeord. Dessa värdeordstripplar hänger intimt samman under 
hela arbetsprocessen med att ta fram möjliga idéer till lösningar. I studien har fem 
värdeordstripplar valts ut. Dessa har sedan blandats och presenterades i en osammanhängande 
ordning. Orden presenterades utan bakgrund och urtagna ur sin kontext. De femton värdeorden 
som lästes upp och presenterades var: 
 

1. Grundläggande 
(kvaliteten på de 
kunskaperna) E 

2. Relativt varierat 
(underbyggda 
resonemang) C 

3. Relativt god 
(beskriva hur 
förtrogen) C 

4. Utvecklade (ange 
kvalitet i flera olika 
sammanhang) C 

5. Goda (kvaliteten på 
de kunskaperna) C 

6. Välutvecklade 
(ange kvalitet i flera 

olika sammanhang) 
A 

7. Ändamålsenligt 
sätt (hur utvecklad 
förmågan är) C 

8. God (beskriva hur 
förtrogen) A 

9. Avgränsat 
(underbyggda 
resonemang) E 

10. Enkla (ange kvalitet 
i flera olika 
sammanhang) E 
 

11. I huvudsak 
fungerande (hur 

utvecklad förmågan 
är) E 

12. Mycket goda 
(kvaliteten på de 
kunskaperna) A 

13. Viss (beskriva hur 
förtrogen) E 

14. Varierat 
(underbyggda 
resonemang) A 

15. Ändamålsenligt och 
effektivt (hur utvecklad 
förmågan är) A 

 

 
Syftet med att endast presentera orden, är att deltagarna i studien ska värdera orden utifrån den 
enskildes perception och värdering av ordens betydelse. Individerna fick värdera dessa ord i en 
ordinalskala (Bilaga 2), den sexskaliga graderingen går från negativt, till mycket positivt. Skalans 
utformning beror på att dagens betygsystem är femskaligt, detta medför att man kan koppla ihop 
individerna i studiens uppfattningar eller värderingar av värdeorden gentemot det faktiska 
betygsvärdet värdeordet representerar i läroplanens kunskapskrav (Skolverket 2011a).   
 
Studenter inom lärarutbildningen fick två följdfrågor. Dessa frågor gav svar på om 
Högskolor/Universitet bedriver utbildning om värdeorden. Frågorna var: 
 

 Har du någon gång under utbildningen kommit i kontakt med värdeorden i det 
centrala kunskapskravet i Lgr 11(Skolverket 2011a)?  

 Har du någon gång under utbildningen fått någon formell utbildning om värdeorden? 
 
Svarsalternativen var: Ja, Vet ej och Nej. 
 
Följdfrågorna i attitydskalan (Bilaga 2) gavs endast till gruppen studenter som genomgår någon 
form av lärarutbildning. Lärare-, föräldra- och referensgrupperna uppmanades att inte svara på 
följdfrågorna. En av hypoteserna i studien var att lärare och lärarstudenter skulle ha en högre 
kännedom om värdeordens betydelse än resterande grupper. Om studien eventuellt skulle visa på 
skillnader mellan lärare och lärarstudenters resultat av värderingarna på värdeorden. Skulle kanske 
följdfrågornas svar kunna påvisa om det eventuellt kan finnas en avsaknad i utbildning om 
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värdeorden betydelse i lärarutbildningarna, eller om studenterna inte kommit så långt i sina 
utbildningar. Det kan även finnas en risk att implementering hos de verksamma lärarna om 
värdeordens värden inte nått ut tillfullo och att studenterna nyligen fått en bättre kunskap, genom 
nyligen genomförd kurs eller program del. I studien har ett antal värdeord används, dessa ord 
representerar ett betygsvärde i kunskapskraven. Betygskriterierna E, C och A kopplas samman 
med ett värdeord, dessa tre värdeord bildar en värdeordstrippel. Varje individ i studien har 
placera värdeorden på ett attitydformulär (Bilaga 2). Varje ord har placerat på attityds skala 
utifrån varje individs preferenser, detta medför att varje värdeord får en plats på skalan. Genom 
detta kan man utläsa om individen har värderat ordet som representera betygskriteriet E först och 
därefter värdeorden som representerar betygskriterierna C och A. Har individerna värderat något 
av värdeorden på fel plats eller på samma plats som något av de andra värdeorden i 
värdeordstripplen, ansens det som fel ordningsföljd  
 
5. Resultat 
Resultatet kommer att presenteras i fem olika grupperingar och framställningar: referens-, 
lärarstudent-, lärare-, föräldragruppen och därefter skillnader och likheter mellan grupperna. I 
lärarstudentgruppens resultatdel redovisas även svaren på de extra frågorna de fick besvara om 
deras eventuella utbildning om värdeorden i det centrala kunskapskravet i Lgr 11 (Skolverket 
2011a). Resultatet redovisas i fem värdeordstripplar, dessa värdeordstripplar kommer att 
redovisas likvärdigt i varje grupp. För att lättare kunna jämföra gruppernas resultat angående en 
specifik värdeordstrippel, har värderingarna av grupperna placerats efter varandra.  
Referensgruppens resultat kan påvisa hur individer utan någon eller lite kännedom om 
värdeordens betydelse, värderar och tolkar dessa ord.  
 
Varje individs värdering av de fem värdeordstripplarna i förhållande till hur ordningsföljden av 
dessa framställs i skolverkets bedömningskriterier kommer att redovisas gruppvis, resultatet 
rapporteras i diagram (Figur 6. 22. 23. 24) i slutet av varje grupps redovisning. 
För varje värdeordstrippel värderar de enskilda individerna värdeord som relateras till 
betygsskalan E, C och A, dessa tre värdeord bildar en värdeordstrippel med en given rangordning 
sinsemellan. Gruppernas resultat kommer även att jämföras mellan de olika gruppernas 
värderingar.  
 
5.1 Referensgruppen 
 

 
Figur 1. Referensgruppens värdering av värdeordstrippel 1: Grundläggande, goda och mycket goda. 
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Figur 2. Referensgruppens värdering av värdeordstrippel 2: Avgränsat, relativ varierat och varierat. 

 

 
 Figur 3. Referensgruppens värdering av värdeordstrippel 3: Viss, relativt god och god. 
 

 
Figur 4. Referensgruppens värdering av värdeordstrippel 4: Enkla, utvecklade och välutvecklade. 
 

 
Figur 5. Referensgruppens värdering av värdeordstrippel 5: I huvudsak fungerande, ändamålsenligt, ändamålsenligt 
och effektivt. 

 
Resultaten av 10 individers värderingar av 15 värdeord. I gruppen värderade individerna 
värdeorden i allmänhet från neutrala till positiva (Figur 1-5). Värdeordstrippel två och fyra var det 
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minst spridning på, medan ett och tre var det störst variation på värderingarna av 
värdeordstripplarna. I värdeordstrippel två värderade referensgruppen 26 av 30 värderingar från 
negativt till neutralt. Referensgruppen graderade värdeorden i värdeordstripplen fem högre än 
resterande tripplar, 20 av 30 uppfattningar värderades till mer positivt eller mycket positivt.  
 
Resultatet i stapeldiagrammet (Figur 1-5) visar referensgruppens enskilda värderingar av 
ordningsföljd på värdeorden i fem värdeordstripplar. Det var 10 individer i varje grupp. Varje 
värdeordstrippel värderar de enskilda individerna värdeord som relateras till betygsskalan E, C 
och A, det blir 10 värderingar på varje värdeordstrippel, totalsumman av antalet värderingar blir 
50 stycken 
 

 
Figur 6. Referensgruppens positionering av värdeorden i de fem värdeordstripplarna i jämförelse med hur 
ordningsföljden framställs i skolverkets bedömningskriterier. 

Resultaten av tio individers positioneringar av ordningsföljden av värdeorden i 
värdeordstripplarna. I gruppen (Figur 6) positionerade individerna 12 (24 %) av 50 värderingar av 
värdeorden i rätt ordningsföljd med hur värdeordets framställs i skolverkets bedömningskriterier i 
kunskapskraven, medan 38 (76 %) av 100 värdeord placerades i felaktig ordningsföljd. 
 
Värdeordstrippel 1 var den som de flesta validerade rätt, medan värdeordstrippel 2 värderades 
felaktigt av alla individer i gruppen. 
 
5.2 Gruppernas värderingar av värdeord  
Gruppernas värderingar av de olika värdeorden presenteras i resultatet genom värdeordstripplar. 
Dessa värdeordstripplar är lika som de värdeordstripplar som läroplanen använder i 
bedömningskriterierna (jfr s. 11). Resultatet av värderingarna av värdeordstripplarna presenteras 
gruppvis: Lärarstudenter, lärare och föräldrar. För att lättare kunna jämföra hur grupperna 
värderat olika värdeordstripplar har resultatet strukturerats upp så att varje värdeordstrippel 
presenteras en i taget.  
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Värdeorden grundläggande, goda och mycket goda 
 

 
Figur 7. Lärarstudenternas värdering av värdeordstrippel 1: Grundläggande, goda och mycket goda. 
 

Studenter värderade värdeordet grundläggande 17 gånger som neutralt. Lärarstudenterna värderade 
värdeordet mycket goda från lite positivt till mycket positivt. Lärarstudenterna uppskattade 41 av 60 
värderingar till den positivare delen av attitydskalan (d v s. lite positivt till mycket positivt). 
Majoriteten av individerna betraktade dessa värdeord som positiva.  

 
Figur 8. Lärarnas värdering av värdeordstrippel 1: Grundläggande, goda och mycket goda. 
 

Lärare värderade värdeordet grundläggande som neutralt 12 av 20 gånger. Hälften av lärarna 
värderade värdeordet mycket goda från mer positivt till mycket positivt. Lärarna uppskattade 47 
av 60 värderingar till den positiva delen av attitydskalan. Majoriteten av individerna betraktade 
dessa värdeord som positiva.  
 

 
Figur 9. Föräldrars värdering av värdeordstrippel 1: Grundläggande, goda och mycket goda.  

Värdeordet grundläggande uppskattades till största delen som neutralt av föräldragruppen. 
Föräldragruppen uppskattade att 47 av 60 värderingar till den positiva delen av attitydskalan. 
Majoriteten av individerna betraktade dessa värdeord som positiva.  
 
Ordet goda var mer svår tolkat, ordet har den största spridningen i attitydskalan. Ordet 
grundläggande var det ordet som samtliga grupper värderade mest liktydigt. 
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Värdeorden avgränsat, relativ varierat och varierat 
 

 
Figur 10. Lärarstudenternas värdering av värdeordstrippel 2: Avgränsat, relativ varierat och varierat.  
 

Lärarstudenter uppskattade 53 av 60 värderingar från negativa till lite positivt. Gruppen 
uppskattade endast 7 av 60 värderingar av värdeord som positiv, mer positiv eller mycket positiv. 
Över hälften av lärarstudenterna värderade värdeorden negativt eller neutralt. Gruppens resultat 
var samstämmigt.  

 
Figur 11. Lärarnas värdering av värdeordstrippel 2: Avgränsat, relativ varierat och varierat.  

I denna värdeordstrippel värderade lärarna endast 6 av 60 värdeorden högre än positivt. Lärarna 
uppskattade 51 av 60 värderingar av värdeorden från neutralt till positivt. Gruppen värderade 
endast 6 värdeord högre än positivt. Ordet varierat värderades från neutralt till mycket positivt. 
. 

 
 Figur 12. Föräldrars värdering av värdeordstrippel 2: Avgränsat, relativ varierat och varierat.  

8 av 20 föräldrar värderade värdeordet avgränsat som neutralt, medan 12 av 20 ansåg värdeordet 
negativt. Inget av värdeorden värderades högre än mer positivt. 
 
Ordet varierat fick en större spridning än de andra orden, det blev värderat från neutralt till mer 
positivt.  
 
  



 

 19

Värdeorden viss, relativt god och god 
 

 
Figur 13. Lärarstudenternas värdering av värdeordstrippel 3: Viss, relativt god och god.  

 
Lärarstudenter värderade värdeordet viss 15 gånger av 20 som neutralt. Cirka hälften av 
studenterna värderade värdeordet relativt god som lite positivt. Endast 3 av lärarstudenterna 
värderar värdeordet god som mer eller mycket positivt. Av 60 värderingar blev 51 värderade i 
mellan neutralt, lite positivt och positivt. 
 

 
Figur 14. Lärarnas värdering av värdeordstrippel 3: Viss, relativt god och god. 

De flesta lärarna värderade värdeordet viss som neutralt, samtidigt som endast 2 av 20 lärare 
värderade värdeordet god som mycket positivt. Det var en stor spridning på värderingarna i denna 
värdeordstrippel, hos lärarna. 
 

 
Figur 15. Föräldrars värdering av värdeordstrippel 3: Viss, relativt god och god  

Föräldrarna värderade värdeorden relativt god och god lika i förhållande till varandra. Gruppen 
värderade endast 9 värdeord högre än lite positivt. Föräldragruppen värderade inte något 
värdeord i denna trippel högre än positivt.   
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Värdeorden enkla, utvecklade och välutvecklade. 
 

 
Figur 16. Lärarstudenternas värdering av värdeordstrippel 4: Enkla, utvecklade och välutvecklade.  

 
Flertalet av lärarstudenter värderade ordet enkla till neutralt eller lite positivt, två lärarstudenter 
värderade ordet enkla till mycket positivt, samtidigt som endast 2 av 20 lärarstudenter värderade 
värdeordet utvecklade som positivt. Det var stor spridning av värderingarna i denna 
värdeordstrippel.  
 

 
Figur 17. Lärarnas värdering av värdeordstrippel 4: Enkla, utvecklade och välutvecklade.  

Lite över hälften av lärarna värderade värdeordet enkla som neutralt. 12 av 20 läraregruppen 
värderade värdeordet utvecklade som positivt. Även här var det stor spridning av värderingarna i 
värdeordstrippeln. 

 
Figur 18. Föräldrars värdering av värdeordstrippel 4: Enkla, utvecklade och välutvecklade.  

Av 20 föräldrar värderade endast 6 individer något av värdeorden enkla, utvecklade och välutvecklade i 
kategorierna mer positivt och mycket positivt. Ordet enkel var det ord som värderades mest 
samstämmigt. Orden utvecklade och välutvecklade var mer svårtolkade för gruppen.  
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Värdeorden i huvudsak fungerande, ändamålsenligt och ändamålsenligt och effektivt 
 

 
Figur 19. Lärarstudenternas värdering av värdeordstrippel 5: I huvudsak fungerande, ändamålsenligt och 
ändamålsenligt och effektivt. 

 
Mer än hälften av alla värderingar placerades i neutralt och lite positivt. Inget av värdeorden 
värderades till mycket positivt, värdeorden blev lågt värderade av gruppen. Ordet ändamålsenligt och 
ändamålsenligt och effektivt var ett av de orden som fick den största spridningen på attityd skalan, 
ordet värderades mellan negativt och mer positivt.    
 

 
Figur 20. Lärarnas värdering av värdeordstrippel 5: I huvudsak fungerande, ändamålsenligt och ändamålsenligt och 
effektivt. 

 
Av 20 lärare värderade 10 värdeordet ändamålsenligt som positivt. Det var stor spridning av 
värderingarna i denna värdeordstrippel. Inget av värdeorden blev värderat som negativt.  
   

 
Figur 21. Föräldrarnas värdering av värdeordstrippel 5: I huvudsak fungerande, ändamålsenligt och ändamålsenligt och 
effektivt. 
 
Av 20 lärare värderade värdeordet i huvudsak fungerande 12 gånger som neutralt. I denna 
värdeordstrippel värderade föräldrarna endast 7 av 60 värderingar högre än lite positivt. Inget av 
värdeorden blev värderat som mycket positivt. Likt flera tidigare grupper var det stor spridning 
av värderingarna för denna värdeordstrippel 
. 
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5:3 Lärarstudentgruppen 
Resultatet på lärarstudentgruppens värderingar av värdeorden. Diagrammen i figurerna: 7, 10, 13, 
16, 19 visar gruppens värderingar av orden. Gruppen bestod av 20 lärarstuderande. I de fem 
värdeordstripplarna värderar de enskilda individerna värdeord som relateras till betygsskalan E, C 
och A. Det blir 60 värderingar i varje värdeordstrippel, eller 100 värderingar på varje betygsskala, 
totalsumman av antalet värderingar blir 300 stycken. 
 
Resultatet i diagrammet (Figur 22) visar lärarstudentgruppens positioneringar av ordningsföljden 
av värdeordstripplarna i fem värdeordstripplar. Det var 20 Individer i varje grupp. Varje 
värdeordstrippel värderar de enskilda individerna värdeord som relateras till betygsskalan E, C 
och A, det blir 20 värderingar på varje värdeordstrippel, totalsumman av antalet värderingar blir 
100 stycken. 
 
Lärarstudenterna uppskattade 177 av 300 värderingar av värdeorden mellan neutralt och lite 
positivt. Flest uppskattningar fick neutralt 91 av 300 värderingarna av värdeorden. Lägst 
värderingar av värdeorden fick mer positivt. Lärarstudenternas värderingar placerades till största 
delen i attitydsgradlinjes lägre värden, 210 av 300 värderingar var mellan negativt till lite positivt. 
 

 
Figur 22. Lärarstudentgruppens positionering av värdeorden i de fem värdeordstripplarna i jämförelse med hur 
ordningsföljden framställs i skolverkets bedömningskriterier. 

Resultaten av 20 individers positioneringar av ordningsföljden av värdeordstripplarna. I gruppen 
(Figur 22) värderade individerna 26 (26 %) av 100 värderingar utav värdeordstripplarna i samma 
ordningsföljd som hur värdeordets framställs i skolverkets bedömningskriterier i kunskapskraven, 
medan 74 (74 %) av 100 positioneringar av värdeordstripplarna värderades i olikt ordningsföljden 
i bedömningskriterierna. 
 
Värdeordstrippel 1 var den som de flesta validerade rätt, av 20 lärarstudenter placerade 12 
individer värdeorden i rätt ordningsföljden, medan värdeordstrippel 2 positionerades felaktigt av 
alla individer i gruppen. 
 
Resultatet av de två följdfrågor (Bilaga 2) studenter inom lärarutbildningen fick svara på: 
 

1. Har du någon gång under utbildningen kommit i kontakt med värdeorden i det centrala kunskapskravet 
i Lgr11?  

 Sex (30 %) av studenterna på lärarutbildningen har kommit i kontakt med värdeorden i 
det centrala kunskapskravet i Lgr 11 (Skolverket 2011a).  

 Fyra (20 %) svarade att de inte viste. 
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 Tio (50 %) har inte kommit i kontakt med värdeorden i det centrala kunskapskravet i Lgr 
11 (Skolverket 2011a). 

 
2. Har du någon gång under utbildningen fått någon formell utbildning om värdeorden? 
 Fjorton (70 %) av lärarstudenterna svarade att de inte fått någon formell utbildning om 

värdeorden. 
 Sex (30 %) svarade att de inte viste. 

 
5.4 Lärargruppen 
Lärargruppens resultat av värderingar av värdeorden. Diagrammen i figurerna: 8, 11, 14, 17, 20 
visar gruppens värderingar och förförståelse av orden. Gruppen bestod av 20 verksamma lärare. I 
de fem värdeordstripplarna värderar de enskilda individerna värdeord som relateras till 
betygsskalan E, C och A. Det blir 60 värderingar i varje värdeordstrippel, eller 100 värderingar på 
varje betygsskala, totalsumman av antalet värderingar blir 300 stycken. 
 
Lärarna uppskattade 225 av 300 värderingar av värdeorden mellan neutralt och positivt. Flest 
skattningar fick neutralt 81 av 300 värderingar av värdeorden. Lägst värderingar av värdeorden 
fick negativt, endast 5 av 300 värderingar av värdeorden.  
 
Resultatet enligt diagrammet (Figur 23) visar lärargruppens positioneringar av ordningsföljden på 
värdeorden i fem värdeordstripplar. Det var 20 individer i varje grupp. Vid varje värdeordstrippel 
värderar de enskilda individerna de värdeord som relateras till betygsskalan E, C och A, det blir 
20 värderingar på varje värdeordstrippel, totalsumman av antalet värderingar blir 100 stycken. 
 

 
Figur 23. Lärargruppens positionering av värdeorden i de fem värdeordstripplarna i jämförelse med hur 
ordningsföljden framställs i skolverkets bedömningskriterier. 

 
Resultaten av 20 individers positioneringar av ordningsföljden av värdeorden i 
värdeordstripplarna . I gruppen (Figur 23) positionerade individerna 36 (36 %) av 100 värderingar 
av värdeorden i likhet med hur värdeordets framställs i skolverkets bedömningskriterier i 
kunskapskraven, medan 64 (64 %) av 100 värdeord placerades i annan ordningsföljd. 
 
Värdeordstrippel 1 var den som de flesta validerade rätt. Av 20 lärare värderade 16 individer 
ordningsföljden rätt, medan värdeordstrippel 2 värderades endast två gånger rätt av gruppen. 
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5.5 Föräldragruppen 
Resultatet av föräldragruppens värderingar av värdeorden. Diagrammen i figurerna: 9, 12, 15, 18, 
21 visar gruppens värderingar och förförståelse av orden. Gruppen bestod av 20 föräldrar. I de 
fem värdeordstripplarna värderar de enskilda individerna värdeord som relateras till betygsskalan 
E, C och A. Det blir 60 värderingar i varje värdeordstrippel, eller 100 värderingar på varje 
betygsskala, totalsumman av antalet värderingar blir 300 stycken. 
 
 
Föräldrarna uppskattade 201 av 300 värderingar av värdeorden mellan neutralt och lite positivt. 
Flest uppskattningar fick neutralt 115 av 300 värderingarna av värdeorden. Lägst värderingar av 
värdeorden fick mycket positivt endast 10 av 300 värderingar av värdeorden. Föräldragruppens 
värderingar placerades till största delen i attitydsgradlinjens lägre värden, 233 av 300 värderingar 
var mellan negativt till lite positivt. 
 
Resultatet i diagrammet (Figur 24) visar föräldragruppens positioneringar i rätt ordningsföljd i 
jämförse med hur värdeordets framställs i skolverkets bedömningskriterier i kunskapskraven. 
Varje värdeordstrippel värderar de enskilda individerna värdeord som relateras till betygsskalan E, 
C och A, det blir 20 värderingar på varje värdeordstrippel, totalsumman av antalet värderingar blir 
100 stycken. 
 

 
Figur 24. Föräldragruppens positionering av värdeorden i de fem värdeordstripplarna i jämförelse med hur 
ordningsföljden framställs i skolverkets bedömningskriterier. 
 

Resultaten av 20 individers positioneringen av ordningsföljden av värdeorden i 
värdeordstripplarna . I gruppen (Figur 24) placerade individerna 22 (22 %) av 100 positioneringar 
i rätt ordningsföljd i jämförse med hur värdeordets framställs i skolverkets bedömningskriterier i 
kunskapskraven, medan 78 (78 %) av 100 positioneringar av värdeorden placerades i felaktig 
ordningsföljd. 
 
Värdeordstrippel 1 var den som de flesta validerade rätt, Av 20 föräldrar värderade 12 individer 
ordningsföljden rätt medan värdeordstrippel 2 värderades felaktigt av alla individer i gruppen. 
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5.6 Sammanfattning av resultat av ordningsföljden av värdeordstripplarna 
 

 
Figur 25. Sammanställning av gruppernas positionering av värdeorden i jämförelse med skolverkets fastlagda 
ordningsföljd i en värdeordstrippel i procent  

Grupperna referensindivider, lärarstudenter och föräldrar positioneringen av ordningsföljden av 
värdeorden i värdeordstripplarna är liktydigt med varandra. Lärare var den gruppen som 
positionerade orden flest gånger synonymt med ordningsföljd av orden i värdeordstripplarna.  
 

 
Figur 26. Sammanställning av gruppernas positionering av värdeorden i jämförelse med skolverkets fastlagda 
ordningsföljd i en specifik värdeordstrippel. 

 
Resultatet (Figur 26) av 70 individernas positioneringar av värdeordens ordningsföljd i 
värdeordstripplen grundläggande, goda och mycket goda (Figur: 7, 8, 9) åskådliggör att dessa ord var 
lättare att bestämma ordningsföljden på, än de andra fyra värdeordstripplarna. Svårast var att 
bestämma ordningsföljden på var värdeordstripplen viss, relativt och god, endast två av sjuttio 
individer hade en korrekt positionering av ordningsföljd.   
 
6. Diskussion 
I diskussionens första del diskuteras studiens metod och vad som kan förbättras vid en ny studie, 
och därmed öka studiens tillförlitlighet. I följande del förs ett resonemang om resultaten i de olika 
grupperna vilka jämförser med tidigare forskning. I den sista delen presenteras avslutande 
reflektion och förslag på vidare studier. 
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6.1 Metoddiskussion 
Enligt Thurén (2007 s. 26-27) har reliabiliteten ökat om studien kunnat minska olika faktorer som 
skiljer i tillvägagångssättet och även visa på individernas olika erfarenheter. Något som kunnat 
förtydligas i studien är i gruppen lärarstudenter, en beskrivning om vilken högskola eller vilket 
universitet studenten bedriver sin utbildning i och hur länge studierna pågått. Dessa frågor skulle 
ha kunnat påvisa om skillnader mellan olika lärosäten finns, men även kunnat förklara 
studenternas varierande värderingar av värdeorden.  
 
Något som kan påverka resultatet är gruppernas storlek, en större grupp med individer skapar ett 
mer tillförlitligt resultat. Genom en större grupp skulle det bli en högre slumpmässig fördelning i 
grupperna och på det sättet skulle enskilda individers värderingar inte påverka resultatet så 
mycket (Patel, Davidson 2011 s. 56-60). 
 
I gruppen lärarstudenter togs ingen hänsyn till hur långt studenterna har kommit med sina studier 
eller vilken inriktning de läser mot. I gruppen kan det även ha funnits studenter som läser i mot 
förskolan, detta kan ha påverkat resultatet i gruppen. 
 
En annan orsak som kan ha påverkat studiens resultat är att ett flertal av lärarna kan nyligen ha 
satt betyg eller arbetet med bedömning och utvärderingar av elevers prestationer, genom detta 
höjt sin kännedom och förkunskap om värdeorden betydelse och värde gentemot 
betygskriterierna. Skulle studien genomföras om ett par år, skulle nog resultatet bli ett annat. 
Detta beroende på att flera lärare, studenter och föräldrar successivt uppbringa större 
erfarenheter av den nya läroplanen och des bedömningskriterier. Flera av forskningsrapporterna 
stödjer den teorin, Säljö (2000 s. 152) och Fröjd (2005 s.18-22) påvisar att man tillägnar sig 
kunskap om man vistas i miljöer där begreppen används och brukas frekvent. 
 
I gruppen föräldrar kan det ha funnits individer med äldre barn som har betygssatts, det kan ha 
ökat dessa personers kunskap eller förkunskap om värdeordens betydelse och värde. I gruppen 
föräldrar fanns det även individer med utländsk bakgrund, där svenska språket kanske inte är 
personens förstaspråk. Hos dessa individer kan det eventuellt finnas en avsaknad av erfarenhet  
och förståelse av vissa svenska ords betydelse. Denna brist eller avsaknad kan ha påverka 
värderingarna av värdeorden. Enligt Patel och Davidson (2011 s. 102-103) är tänkbart att det kan 
ha påverkat gruppernas utfall. 
 
Studien bygger på att värdera olika värdeord utifrån ett attitydformulär (Patel, Davidson 2011 s. 
88-91) (Bilaga 2), där de värdera orden enskilt på en ordinalskala (Patel, Davidson 2011 s. 112) 
(Bilaga 2), detta medförde en dubbelvärdering. Först blev de tvungna att värderade orden i 
ordinalskala och därefter värdeorden i studien. Detta kan ha medfört en vis risk till 
sammanblandning av de olika ordens värde eller funktion. Även ordinalskalans sex värderings 
möjligheter kan ha gett upphov till svårigheter, på grund av att skalorna inte var kalibrerade. 
Emellertid kan detta förfarande förenklat värderingen av ordningsföljden av värdeordstripplarna, 
vid en bredare ordinalskala.  
 
Genom att använda värdeorden tagna ur sitt sammanhang fick individerna själva skapa sig en 
egen uppfattning om värdeordets värde utifrån sina egna preferenser. Detta förfarande gör det 
svårt att koppla värdeorden till det värde orden representerar i läroplanens kunskapskrav 
(Skolverket 2011a s. 20-269). Genom att inte berätta vilka ämnen värdeorden har sitt ursprung 
utifrån får individerna som inte kommer i kontakt med dessa värdeord vid bedömning och 
betygsättning mer likvärdigare utgångspunkter. Meningen är att orden ska värderas utifrån 
enskilda individers förståelse utav orden. När orden tas ur sitt sammanhang kan orden få en ny 
betydelse eller en annan kontext för de olika individerna.  Svårigheten med att värdera dessa ord 
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är att de används inom ett specifikt område, i detta fall är de ord som används i skolan för 
bedömning. För vissa individer kan de vara både svåra och främmande.   

Valet av värdeordstripplar kan även det ha påverka hur individerna värderat ordens betydelse och 
värde. Genom att vissa individer har förkunskaper om ordens värde gentemot betygskriterier och 
vad de representerar, medan andra inte har den erfarenheten. Lärare och studenter som 
undervisar eller läser mot dessa ämnes inriktningar som värdeordstripplarna representerar, kan 
eventuellt ha kommit i kontakt med några av dessa värdeord i sin yrkesutövning eller utbildning.  

En likvärdigare inramning och gruppsammansättning vid presentationerna när värdeorden lästes 
upp, hade varit önskvärt. Antingen skulle studien gjorts med en enskild individ åt gången eller alla 
i varje grupp samtidigt, detta för att få en likvärdig struktur på undersökningen. Genom att 
använda olika gruppsammansättningar ökar chansen för att sammansättningen och miljön kunnat 
påverka individers resultat. Vissa personer kanske inte fungerar likvärdigt i grupp som vid 
individuella presentationer. Det kan även bli svårare att göra om studien när 
gruppsammansättningen inte var konsekvent. Patel och Davidson (2011 s. 105-109) beskriver 
svårigheterna med en kvantitativs studier där resultatet generaliseras utifrån en grupp, ett 
stickprov utifrån en större population. Det finns flera parmetrar som kan påverka resultatet: Vilka 
förkunskaper har gruppen, hur blev individerna utvalda som omfattas studien och i vilken 
situation eller i vilken kontext studien genomfördes?      
 
Studien krävde mer resurser i tid än vad som var planerat. En stor del av tiden gick åt att räkna 
samman de olika resultaten. Tillverkning av diagram och redovisningsalternativ var även det 
mycket tidskrävande. Enligt Patel och Davidson (2011 s. 61-62) är det viktigt bedöma hur lång tid 
undersökningen tar att genomföra och ha en väl planerad tidsplan. Fallerar tidsplanen finns det 
alltid en risk att någon del i arbetet blir eftersatt. Det är viktigt att det finns god tid till analys och 
efterbearbetningar av materialet. Det finns ofta förväntningar om att undersökningen klar och 
rapporterad vid ett specifikt tillfälle.   
 
Genom att slumpvis presentera värdeorden kan diskriminationsförmågan (Patel, Davidson 2011 
s. 89) hos enskilda individer påverkats, detta kan ha påverkat deras förmåga att skilja mellan en 
positiv eller negativ bedömning av värdeorden, detta kan i slutändan påverkat ordningsföljden på 
värdeorden i värdeordstripplarna.   
 
Forskning om värdeorden innan denna studie var nästan obefintlig, det gäller även forskning om 
lärares förkunskaper och egna värderingar om ordensbetydelse i olika läroplaner. 
 
6.2 Studiens tillförlitlighet 
Enligt Patel och Davidson (2011 s. 75-90) har enkäter med fasta svarsalternativ en hög grad av 
standardisering och strukturering, detta medför att det går lättare att jämföra och generalisera 
svaren. Genom att presentera och genomföra studien på ett så likvärdigt sätt som är möjligt i alla 
grupper och att alla resultat och siffror behandlats och redovisats på gemensamt sätt, har 
tillförlitligheten åstadkommits. Alla resultat är presenterade i olika diagram som visar skillnader 
och likheter mellan resultaten, genom detta förfarande kan resultaten lättare generaliseras och 
redovisas. 
 
I studien har en ordinalskala (Bilaga.2) tillverkats för ändamålet i studien. Skalan kommer att 
registrera individernas attityder, från negativ till mycket positivt. Genom individers olika egna 
värderingar av värdeorden, kan skillnader mätas och tolkas. Genom att den ordinalskala blir ett 
avläsningsinstrument, mäts och registreras endast de variabler som avser att mätas. Ordinalskala 
ger en rangordning av värderingarna hos de olika individerna i studien, där avståndet mellan 
mätvärdena inte är fastställda. Hela skalan är positivt snedfördelad, detta beror på att värdeordens 
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förskaffning inte är negativa. Alla värdeord är ett godkänt betygskriterium. Användandet av den 
deskriptiva statistiken är för att få fram siffror för att kunna ge en beskrivning av det insamlade 
materialet.  
 
Grupperna i studien är utvalda utifrån studiens karaktär, varje individ har placerats i sin grupp för 
att den antingen har anknytning till skolan eller inte. Studien har en referensgrupp, där ingen av 
individerna har någon anknytning till den nuvarande skolan. Gruppernas resultat i attitydskalan 
har används som ett instrument att avläsa och tolka information hos enskilda individer, men även 
som gruppresultat. Därmed infrias fler av kravet på validiteten (Patel, Davidson 2011 s. 102-114). 
Genom att använda en attitydskala får man varje individs tolkning registrerad. Genom att varje 
tolkning noteras kan skillnader observeras och varje individs poäng kan sammanställas och 
redovisas. Resultaten kan även jämföras mellan individer och grupper. Ordinalskala blir då ett 
reliabilitetsmått som bestämmer instrumentets stabilitet, men även dess homogenitet och 
likvärdighet. Via detta förvärvar man en regelrätt mått på reliabiliteten i studien (Patel, Davidson 
2011 s. 104-109). 
 
Vid presentationen av studien gav information om värdeordens funktion och deras användnings 
syfte vid bedömning av eleverna, utifrån skolverket egna bedömnings matriser (2011b, 2011c). 
Genom informationen fick alla berörda individer i studien vet att värdeorden representerade ett 
betygs värde antingen betyget A, C, E. Detta för att öka förståelsen för värdeordstripplarna.  
Genom att använda vetenskaplig metoder för att säkerställa att slutsatserna är riktiga, och att de 
verkligen bygger på tillförlitliga fakta från studien och annan forskning, har källor, resultat och 
tillvägagångssätt redovisats på ett korrekt sätt. Via detta tillvägagångssätt har studien uppnått 
tillförlitlighet och trovärdighet. 
 
6.3 Resultatdiskussion 
Lärarnas resultat visa att det finns skillnader i hur de olika individerna tolkar och rangordar de 
olika värdeorden. Verksamma lärare som arbetat med den nya läroplanen borde veta att 
värdeorden inte beskriver ett negativt värde. I studien fanns det likväl lärare som värderade orden 
som negativa. När Lpo 94 och Lgr 11 introducerades var en av tankarna med läroplanerna att 
betygen skulle bli mer likvärdiga nationellt och att eleverna skulle bedömas på likvärdigt sätt. 
Böhlmark och Holmlund’s (2011 s. 13-18) forskning och även	 Riksrevisionens riksrapport 
(2011:23) visar på, utifrån ett nationellt perspektiv, olikheter i betygssättningen från flera 
granskningar av skolmyndigheterna. Den otillräckligt likvärdigheten vid betygssättningen har 
uppmärksammats under en tioårsperiod. Riksrevisionens riksrapport (2011:23) anser att 
betygssystemets bristande förankring i jämförbara kunskapsmätningar är den huvudsakliga 
orsaken. Även skolors egna tolkningar av betygskriterierna kan medföra skillnader mellan skolor. 
Mycket lite forskning har gjorts på hur lärare tolkar orden i betygskriterierna och värdeorden vid 
bedömning av elevers kunskapsnivå.   
 
I Lpo 94 (1994 s. 10) var uppnåendemålen i grundskolan specificerade med olika ord, såsom 
behärskar,	 känner till, har utvecklat, kan utveckla, har kunskaper, har kunskaper om, har en förtrogenhet. 
Betyget uttrycker i vilken omfattning den enskilda eleven har uppnått de mål i kursplanen för 
respektive ämne eller ämnesblock. Dessa ord användes för att värdera och bedöma elevernas 
kunskaper, vilket kan ses som en tidig version av Lgr 11s (2011a)värdeord. I dagens läroplan Lgr 
11 kunskapskrav för grundskolan (Skolverket 2011a) finns det över 100 ord som specificerar mål 
eleverna ska uppnå. Detta får till följd att lärare, elever och föräldrar får det svårt att urskilja och 
förstå alla. Detta kan förklara varför 728 av 900 värderingar av värdeorden är mellan neutralt och 
lite positivt. Om nu individerna inte förstår eller känner till orden värderas de som neutrala ord.   
 



 

 29

Endast 2 av 20 lärare värderade värdeordet god som mycket positivt, värdeordets betydelse i 
betygskriterierna är ett A-betyg. Värdeordet blev endast värderat som mycket positivt fem gånger 
av alla grupperna, medan värdeordet goda som representerar ett C-betyg får fler. I Läroplan för 
grundskolan, förskoleklass och fritidshemmets (Skolverket 2011a) kunskapskrav finns det cirka 
100 värdeord. Värdeorden används i olika ämnen. Samma värdeord kan användas i olika 
kursplaner, vilket kan ge upphov till olika tolkningar av samma ord i skilda ämnen. Hur man 
tolkar ett värdeord måste nästan alltid avgöras av sammanhanget, beskriver Skolverket (2012b 
s.6ff). I nästa mening beskriver de att vid bedömningen av ett annat arbetsområde skulle 
pedagogen behöva tolka och värdera samma ord på ett annat sätt. Detta medför att det ofta är 
komplicerat att slå fast en generell tolkning av ett enskilt värdeord. Ordet ändamålsenligt och 
ändamålsenligt och effektivt var de orden föräldragruppen hade svårt tolka, spridningen av 
värderingarna blev stor i gruppen. När individer ska tolka och värdera värdeorden utifrån sina 
egna förkunskaper finns det en risk att de inte värderar orden likvärdigt. Både Searle (1978) och 
Säljö (2000) hävdar att det är individens intresse, kompetens och sociokulturella bakgrund som 
avgör tolkningen av budskapet i ett ord. Vissa aspekter av värdeorden kan vara exklusiva för ett 
visst ämne, men det kan även finnas andra perspektiv som är mer eller mindre synonymt 
oberoende av sammanhanget (Skolverket (2012b s. 6-7). 
 
Resultatet av värderingarna av ordningsföljden av värdeorden visa på att det finns svårigheter att 
skilja på ordningsföljden i värdeordstripplen grundläggande, goda och mycket goda och viss, relativt och 
god. Skolverkets val av värdeord kan diskuteras. Att använda orden som goda (kvaliteten på de 
kunskaperna, C-betyg) och god (beskriva hur förtrogen, A-betyg), två mycket närbesläktade ord med 
olika betygsnivåer. Studien visar att orden är svåra att placera i rätt ordningsföljden i en 
värdeordstrippel, det är mycket lika i alla grupperna (Figur: 22, 23, 24). Det finns fler liknade 
exempel i bedömningsmatriser i Lgr 11 (Skolverket 2011a).  

Det kan bli svårt att tillverka egna matriser för lärarna, när matrisen funktion är att förenkla och 
tydliggör konkreta mål i läroplanens bedömningskriterier. Språket ska vara anpassat för kollegor, 
elever och föräldrar. Studien visar på svårigheter att tolka och värdera olika värdeord, detta skulle 
innebära värdeorden inte bör plockas ut ur sin kontext. Detta i sin tur skulle medverka till mastiga 
och detaljrika matriser. Anders Jönsson (Skolverket 2006 s.31f) redogör för hur viktigt det är med 
tydliga och enkla bedömningsmatriser för att uppnå en likvärdig bedömning. Matriserna får inte 
bli subjektiva och godtyckliga. Utförandet ska vara språkligt anpassade för mottagaren och inte 
för detaljerat. Man ska förmedla vad som karakteriserar bra och mindre bra prestationer.  Jönsson 
(Skolverket 2010) säjer att: 

Matriser är - ett sätt att förbättra kommunikationen kring bedömningen, och de kräver därför att man 
aktivt arbetar med dem och har en diskussion kring vad kriterierna och nivåerna innebär i praktiken. 

Säljö (2000 s.195-200) beskriver betydelsen av exakta och fastställda texter i olika 
verksamhetssystem, och att dessa går att använda i realiteten. En text kräver att budskapet 
utformas på ett avsiktligt sätt och påvisar hur läsaren förväntas urskilja innebörden.  

Lärarstudenter 
Resultatet av de två följdfrågor (Bilaga 2) studenter inom lärarutbildningen fick svara på, detta 
kan eventuellt förklara varför lärarstudenterna uppfattning av värdeorden påminner om 
föräldragruppen och referensgruppens resultat. Endast 30 % av studenterna kommit i kontakt 
med värdeorden under lärarutbildningen. På frågan om studenterna har fått någon utbildning i 
och om värdeorden, svarar studenterna att man inte fått någon utbildning värdeorden, 70 % av 
gruppen beskrev en avsaknad av utbildning inom området, resterande viste inte om de hade fått 
någon utbildning om värdeorden. I en avhandling Att uppmärksamma det väsentliga (2011)från 
Lindköpings universitet skriver Karin Stolpe (2011 s.55-92) om tre viktiga företeelser för att 
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uppnå appropriering, dessa är att uppmärksamma och känna igen men även att identifiera 
kunskaper. Dessa aspekter är för att kunna få ett professionellt seende. En av hennes slutsatser är 
att de teoretiska och empiriska resultaten är en förutsättning och som i undervisningspraktiken 
dessutom är omöjliga att skilja åt. 
 
Lärarstudenternas resultat i studien tyder på att det eventuellt saknas en jämngod utbildning om 
värdeordens betydelse inom lärarutbildningen. Ingen av studenterna angav att de hade fått någon 
formell utbildning om värdeorden på sina lärosäten, detta kan bero på att de inte ännu kommit 
dit i sina utbildningar. Säljö (2000 s.206-216) uttrycker att skolan präglas av en språklig 
verksamhet som bör formas efter vilket verksamhet system och vilken verklighet den ska ämnas i. 
Han beskriver vidare att eleven ska kunna observera och lära känna materialet som används. Säljö 
vill att man deltar i verksamheten för att förvärva både begreppsliga kunskaper och olika 
färdigheter. Kunskaperna blir förankrade om man har sett och upplevt situationer där vetskapen 
praktiseras.  
 
Värdeorden i E-kriterierna i kunskapskravet har ganska neutralt värde i det svenska språket, flera 
av orden används ofta i det vardagliga språket. Exempel på dessa ord är: Grundläggande, enkla, viss. 
Detta mönster gäller även ord i de högre betygskriterierna. Ord såsom mycket goda och 
välutvecklade, vilka har en förstärkning av grundorden väl och mycket, får oftare en högre värdering 
av studentgruppen. Säljö (2000 s.331-336) menar att appropriering till ett nytt budskap, är att 
successivt skolas in i diskursiva system som man sedan tänker och kommunicerar med i olika 
verksamheter. Tankarna har sitt ursprung i de sociokulturella erfarenheterna. För att uppnå ett 
normativt och likvärdigt sätt att tolka och värdera värdeorden, måste studenterna tidigt och 
successivt få utbildning och kännedom om dessa.  
 
Lärarstudentgruppens resultat på positioneringarna av värdeorden i ordningsföljden utav 
värdeordstripplarna påvisar vissa svårigheter att förstå ordens värde gentemot skolverkets ordval 
och dess ordningsföljd till bedömningskriterierna. Författaren (Säljö 2000 s.331-336) menar att 
det inte finns något större värde med att memorera olika texter och ords betydelse. Genom att 
skapa en förtrogenhet med de regler som gäller för tolkningen eller den hermeneutik som ska 
användas i förhållande till ordet eller texten, uppkommer appropriering. Allt är beroende av den 
bakgrundskunskap och kännedom i vilken kontexter som budskapet produceras i. 
 
Föräldrar 
I läroplanens övergripande mål och riktlinjer (skolverket 2011a 2.1 s11f) står det att läraren ska: 

 Samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund 
för arbetet och för samarbete 

 Utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och 
skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen 

 
Föräldrarnas resultat på positioneringen av värdeordens ordningsföljd i värdeordstripplarna, 
påvisar vissa svårigheter att förstå ordens värde gentemot skolverkets ordval och dess 
ordningsföljd till bedömningskriterierna. I Tankesmedjans rapport 1(s.57 2007) beskrivs vikten av 
en bra kommunikation mellan skolan och föräldrar för att ge en större förståelse av 
betygskriterierna. Kunskap hos föräldrarna om värdeordens betydelse i betygskriterierna kan 
medföra större förståelse. I det långa loppet kan föräldrarna hjälpa eleverna att lättare nå målen 
när de har förståelsen om vad som krävs för att uppnå dem i Lgr11s (Skolverket 2011a) 
kunskapskrav. Föräldragruppens resultat på värderingarna av värdeorden visar att över häften av 
alla de värderade orden, var gentemot neutralt. En trolig förklaring till detta mönster är att dessa 
ord används mer i det vardagliga språket hos individerna. Ett liknande mönster visar sig även i de 
andra gruppernas värderingar. Colnerud, Granström (2009 s.52-53) beskriver vardagsspråket som 
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konkreta begrepp, känslor och upplevelser, medan yrkesspråket är teorier, modeller, 
generaliseringar och samband.  Professionella yrkesgrupper har ett gemensamt yrkesspråk, skolan 
är inget undantag. Yrkesspråket och fackspråket hjälper yrkesgrupper att lättare utrycka och 
förstå varandra inom en vi yrkeskår (Colnerud, Granström 2009 s.41-54). Detta kan innebära att 
föräldragruppen har flera individer med olika yrkesspråk. Varje yrkesspråk har sin identitet och 
språkkänsla, detta kan medföra olika tolkningar av samma begrepp eller ord (Colnerud, 
Granström 2009 s.54-57). Säljö (2000 s.106-108) beskriver att språkliga begrepp och språkliga 
redskap hos olika individer bygger på kommunikativa erfarenheter. Vi följer vissa kommunikativa 
spelregler, vi tar meningar och ord utifrån de mönster vi uppfattar relevanta för en viss handling. 
Individer lär sig att sätta ord eller språkliga etiketter utifrån vad de möter i sin vardag. Detta blir 
ett naturligt sätt strukturera vårt handlande eller språkbruk. Värdeorden som relaterade till de 
högre betygskriterierna hade föräldrar mycket svårt att värdera. Gruppens mönster visade på en 
försiktigare tolkning av värdeordens betydelse, värderingarna ofta neutrala till lite positiva . 
 
Med tanke på vad läroplanen beskriver, kunde man ha förväntat sig att pedagoger och föräldrar 
hade resonerat om eventuella värdeord under betygsdiskussioner och utvärderingar. I 
föräldragruppen var värderingarna av värdeorden liktydliga med referensgruppen. 
Referensgruppen var gruppen där ingen av individerna hade någon anknytning till dagens 
läroplan.  
 
Lärare 
Lärarna värderade de flesta värdeorden i mellan neutralt och mycket positivt, detta 
överensstämmer med hur skolverket placerat värdeorden i betygskriterierna. Genom att gruppen 
har fått information och utbildning om värdeordens förskaffning och användnings område borde 
gruppen resultat vara högre än resterade grupper. Gruppen värderade även ordningsföljden på 
värdeordstripplarna bättre än de andragrupperna.  
 
En av orsakerna till vissa resultat i studien kan vara vad Säljö (2000 s.191-194) beskriver om 
lärandeprocessen, lärarna har under två år arbetat med den nya läroplanen och detta har gett 
upphov till en högre förståelse för värdeordens betydelse i kunskapskraven. Författaren beskriver 
lärandeprocessen som appropriering (Säljö 2000 s.152f). Genom att tillägna sig ett intellektuellt 
redskap och successivt uppbringa större erfarenheter vid bedömning och värdering av elevers 
kunskaper i de olika ämnena, kan det i sin tur föra med sig rutiner som kommer att utmynna i ett 
likvärdigare sätt att sätta betyg.   
 
Lärarna värderade endast ett fåtal av värdeorden negativt, detta mönster kan bero på att lärarna 
har erfarenheter av värdeorden utifrån sin yrkesutövning. De flesta lärarna viste att värdeorden 
motsvarar ett godkänt betyg, därmed inget negativt värde i attityds skala. Gruppernas värderingar 
av ordningsföljden hos värdeordstripplar var något bättre än de andra gruppernas resultat. Säljö 
(2000 s.233f) menar att människan har häpnadsväckande förmågor att utveckla intellektuella och 
fysiska redskap för att konstituera språkliga kategorier inom ramen för sitt verksamhetsområde. I 
läroprocessen finns olika psykologiska mekanismer inlagda. Insikter och tidigare erfarenheter 
approprieras, för att få en reduktion av komplexiteten i uppgiften. Genom detta förfarande 
utvecklar individen större grad av autonomi i att hantera uppgiften. 
 
Selgheds (2011) frågeställningar får nu ännu högre prioritet när man utläser mönstret i denna 
studie. Författarens andra fråga lyder:  

 Går det att språkligt utforma krav så att olika bedömare gör likvärdiga tolkningar? (jfr s.9f) 
 
Att vissa värdeord var lättare att identifiera än andra har nog med vad Fröjd (2005 s.18-21) 
beskriver om ordavkodningens grundläggande bas som är ordigenkänningen. Individerna förenar 
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den visuella informationen med den förkunskap individen har. När individen saknar en pusselbit 
vid en tolkning eller en värdering försöker individen få en helhetsbild genom att presumera. 
Individen försöker med hjälp av tidigare erfarenheter eller sin förförståelse av ordet värdera det. 
 
6.4 Avslutande reflektion och förslag på vidare studier 
Min slutsats utav studiens resultat och annan tidigare forskning, är att det alltid är svårt att uppnå 
likvärdiga betygsättningar. En del av problematiken är värdeordens varierande innebörd 
tillsammans med den skiftande ordförståelsen mellan olika betygssättande individer. Att då 
tillhandahålla ett betygssystem som bygger på språkliga krav och kriterier kan ger upphov till 
individuella tolkningar. Detta i sin tur kan leda till att skolverkets mål (Skolverket 2010:800, 
Kapitel 1, 9 §) om likvärdiga betyg, inte blir lättare att uppnå.  
 
En tydlig tendens är värdeorden är svårtolkade när de tas ut ur sin kontext. Detta kan medföra 
problem när man gör olika bedömnings matriser och individuella planeringar med mål och 
betygskriterier för elever. Matriserna lärarna tillverkar måste innehålla mycket av text materialet 
skolverket presenterar för varje värdeordstrippel. Genom att bevara mycket av skolverkets 
grundtexter i de olika matriserna får man en likvärdigare tolkning av betygskriterierna och mindre 
individuella tolkningar Det medför istället att matriserna blir omfattande och svåra att tolka för 
elever och föräldrar.    
 
Det är glädjande att se att verksamma pedagoger redan anammat värdeorden och diskuterar dess 
värde och betydelse kollegor emellan. Skulle studien genomföras på nytt om några år, skulle 
resultatet således troligtvis bli positivare hos denna grupp.   
 
För att nå likvärdigheten vid betygssättningen måste man resonera om och utveckla en tankegång 
om förförståelsen av värdeorden, både på ett lokalt och centralt plan inom skolväsendet. Genom 
att de uppmärksammas får värdeorden eventuellt en tydligare roll vid betygssättning och vid 
utbildning om bedömning.  
 
Både Skolverket (2012a, 2012c) och Skolinspektionen (2011) har konstaterat att det finns för lite 
forskning kring bedömning och tolkning av betygskriterierna. En fördjupad forskning saknas 
kring förförståelse om värdeordens påverkan vid bedömning och betygsättning, men även 
forskning om hur pedagogers sociokulturella bakgrund påverkar dennes värderingar av 
värdeorden.   
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