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Sammanfattning 
Tidigare studier har visat att både lärare och elever upplever kunskapskraven som otydliga. 
Syftet med mitt examensarbete har varit att ta reda på hur lärare och elever på gymnasiet 
uppfattar och tolkar kunskapskraven och dess progressionsord, hur eleverna använder sig av 
kunskapskraven samt om det finns något samband mellan elevernas förväntningar på sig 
själva och användandet av kunskapskraven. Intervjuer med gymnasieelever och lärare visade, 
liksom tidigare studier, att både elever och lärare upplever kunskapskraven som otydliga. 
Resultatet av undersökningen visade också att eleverna har svårt att se vilken nytta de skulle 
kunna ha av progressionsorden och att få väljer att använda sig av kunskapskraven när de 
utför uppgifter eller i syfte att uppnå önskat betyg. Ett samband mellan att ha höga 
förväntningar på sig själv och att använda kunskapskraven har också kunnat urskiljas.     
 

 

Nyckelord: kunskapskrav, progressionsord, svenska, tolkningar   

 

 

Engelsk titel: How upper secondary school students interpret and use the knowledge 
requirements of the course "Svenska 3". 
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1. Inledning 

När jag arbetade som adjunkt i medieteknik hade vi ett förhållningssätt till betyg som var mer 

inriktat på kvantitet än kvalitet. Studenterna skulle utföra ett visst antal uppgifter för att bli 

godkända och ville de ha ett högre betyg fanns så kallade ”spetsuppgifter” som de kunde välja 

att göra. Dessa bestod i själva verket av fler moment, som inte nödvändigtvis krävde större 

skicklighet av studenten, bara mer tid. I efterhand har jag funderat på hur lyckat det här 

upplägget egentligen var. När jag tänker tillbaka ser jag bland annat framför mig en hel del 

mindre lyckade logotyper, som på många sätt inte skulle ha varit användbara i verkligheten, 

men som jag godkände därför att de bestod av alla de komponenter som angavs i 

laborationsspecifikationen. Nu när jag studerar till gymnasielärare har jag insett att det under 

de senaste årtiondena bedrivits forskning som lagt grunden till en kunskapssyn och ett 

betygssystem, kallat det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, där det inte i första 

hand är kvantitet utan kvalitet som avgör vilket betyg en elev ska ges (Selghed, 2011, s.22).  

Denna insikt både gläder och skrämmer mig. Gläder, därför att det verkar rimligt att ett väl 

utfört arbete, där eleven visar på goda kunskaper och förmågor, ska kunna ge högre betyg än 

ett arbete som bara är utfört, rätt och slätt. Skrämmer, därför att jag många gånger tycker att 

det är svårt att avgöra vad som är kvalitet, eller snarare var gränsen mellan olika kvaliteter 

går. Jag verkar dock vara i gott sällskap när det gäller detta. Johansson (2015, s.15) 

undersöker i en studie lärares svårigheter med att göra rättvisa bedömningar och kommer 

fram till att lärare dels gör bedömningar baserade på elevers bakgrund, men också att olika 

lärare bedömer samma prestation olika. Vad som anses vara en viss kvalitet verkar alltså 

variera mellan lärare. Detta har varit ett problem ända sedan det mål- och kunskapsrelaterade 

betygssystemet infördes. Selghed (2004, s.8) visar i en studie från det nya betygssystemets 

första år att det inte alltid var så lätt för lärare att avgöra vad som var kvalitet och att många 

lärare fortsatte att sätta betyg mer inriktade på innehåll eftersom det saknades tydliga 

nationella kriterier för de olika betygsstegen.  

Vid revideringen av läroplanen, 2011, infördes kunskapskrav för de olika betygskriterierna i 

ämnesplanerna, vilka ska underlätta lärares bedömning. Olika progressionsord ska vägleda 

lärare när de avgör om en elev har uppnått kunskapskraven för ett visst betyg. Här uppstår för 

mig ett nytt problem då jag tycker att dessa ord i sig är svårtolkade. Vad menas exempelvis 

med nyanserat och träffsäkert och vart går gränsen mellan att göra något med viss säkerhet 

och med säkerhet? Dessa frågor är jag inte ensam om att ha ställt mig. Flera studier, däribland 

en studie utförd av Skolverket (2016a. s.46f), visar att både lärare och elever upplever 
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kunskapskraven och progressionsorden som otydliga. Att det är just formuleringarna i 

kunskapskraven som är svårtolkade, visar en undersökning av niondeklassares syn på betyg 

(Saeideh, 2014, s.28). 

Att många elever har svårt att tolka progressionsorden, samtidigt som de på olika sätt kommer 

att påverkas av dem, gör det intressant att närmare studera elevernas förhållande till dem. Vad 

tror de att de behöver prestera för att nå upp till ett visst betyg och skiljer sig detta från hur 

lärarna tolkar progressionsorden? Anser sig eleverna överhuvudtaget ha någon nytta av 

kunskapskraven när de ska utföra en uppgift och finns det någon koppling mellan elevers 

ambitionsnivå och användandeee av kunskapskraven? Med denna studie vill jag belysa dessa 

aspekter av betygssättning i dagens gymnasieskola. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att med hjälp av intervjuer få mer kunskap om hur elever respektive 

lärare tolkar kunskapskraven i kursen Svenska 3 på gymnasiet och genom detta få en bild av 

om dessa krav är tydliga nog för att ge elever och lärare en gemensam uppfattning om vad 

som krävs för ett visst betyg. De frågeställningar som ligger till grund för undersökningen är: 

• Hur uppfattar elever de olika betygsstegen? 

• Hur uppfattar elever kunskapskravens tydlighet? 

• Hur tolkar elever kunskapskravens progressionsord? 

• Hur använder sig eleverna av kunskapskraven? 

• Hur uppfattar lärare kunskapskravens tydlighet? 

• Hur tolkar lärare kunskapskravens progressionsord? 

 

3. Litteraturgenomgång 

3.1. Bakgrund 

Att betyg är en central del av elevers vardag är inte svårt att förstå. Det är för att mäta deras 

prestationer betygen finns och för en gymnasieelev som tänkt söka vidare kan betygen vara 

avgörande för vilken riktning livet kommer att ta. Eklöf (2017, s.62) påpekar dock att det inte 

bara är för den enskilda eleven som betygen spelar en stor roll. Även för läraren är de viktiga 

eftersom ett felaktigt satt betyg kan komma att ifrågasättas. Alla skolor vill kunna skryta med 

goda resultat och här är det betygen som avgör om skolan lyckats eller inte. En skola med 

låga resultat blir mindre populär bland elever och föräldrar än en skola som kan visa att 

eleverna får höga betyg. Dessutom kan staten med hjälp av betygen dra slutsatser om 

undervisningens kvalitet på olika ställen i landet. Svenska elevers kunskapsnivå i olika ämnen 

kan också jämföras, dels över tid men även internationellt. 

3.1.1. Betygsystem och kunskapssyn ur ett historiskt perspektiv 

I Sverige har vi under de senaste hundra åren använt oss av tre olika betygssystem och bara 

under de senaste tjugofem åren av inte mindre än tre olika betygsskalor. Fram till mitten av 

1990-talet användes ett normrelaterat betygssystem där betygen delades ut i form av siffrorna 

1-5. Detta betygssystem ersattes läsåret 94/95 av ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem 

med bokstavsbetygen IG, G, VG och MVG. Från början stod förkortningarna för betyg 

uttryckta i utrumform, och betydde icke godkänd, godkänd, väl godkänd och mycket väl 
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godkänd. Eftersom dessa uttryck syftade på eleverna själva snarare än deras prestationer 

ändrades de efter några år till neutrumform och betygen kom istället att heta icke godkänt, 

godkänt, väl godkänt och mycket väl godkänt. Läsåret 2011/12 var det dags för ännu en ny 

betygsskala, nämligen A-F, där F är ett icke godkänt betyg och E är det lägsta godkända 

betyget medan A är det högsta. Detta är den betygsskala som används i svenska grund- och 

gymnasieskolor idag. Selghed (2011, s.10) påpekar att betygsskalorna och deras utseende 

visserligen spelar en roll för det betygssystem de representerar men att det viktiga egentligen 

är vilken kunskapssyn systemet bygger på och hur bedömningarna ska utföras.  

 

Hur har då kunskapssynen när det gäller betygssättning sett ut de senaste hundra åren och hur 

ser den ut idag? Sveriges första enhetliga betygssystem infördes vid sekelskiftet 1800/1900. 

Betygsskalan var sjugradig och bestod av olika bokstäver/bokstavskombinationer, varav två 

var för underkända betyg. Skalan var absolut vilket innebar att betygen sattes i relation till 

kunskapsmål och att varje betyg motsvarade en viss kunskapsnivå (Eklöf, 2017, s.65). Det här 

kan tyckas likna dagens system men skillnaden är att i det absoluta betygssystemet var det 

upp till läraren själv att definiera de mål som eleverna skulle nå upp till vilket inte borgade för 

någon likvärdig bedömning nationellt sett. Dessutom ansågs kunskap till största delen bestå 

av faktakunskaper och minnesförmåga. På den här tiden var det inte många som ifrågasatte 

betygen, vilket dels kan bero på den auktoritet läraren hade men också på att betygen inte 

spelade så stor roll för elevernas framtida studier och yrkesval (Eklöf, 2017, s.65). Detta 

förändrades på 1940-talet då betygen ersatte inträdesproven som urval till högre utbildning. 

Fler och fler började bli kritiska till om betygen verkligen kunde ses som rättvisa och 

jämförbara. Denna kritik lade grunden för att ett nytt betygssystem infördes, det relativa eller 

normrelaterade. 

 

I det normrelaterade betygssystemet, som var det som användes från det att grundskolan 

infördes 1962 fram till läsåret 94/95, var normalfördelningskurvan central (Selghed, 2011, 

s.13). Tanken var att det nya betygssystemet skulle vara tillförlitligt, mätsäkert, objektivt och 

rättvist. Det skulle kunna användas som ett demokratiskt och rättvist urval till högre 

utbildningar (Eklöf, 2017, s.66). Istället för att relatera betygen till bestämda kunskapskrav 

ställdes de i relation till alla elever som studerat ämnet i samma årskurs, det vill säga 

elevernas kunskaper jämfördes med varandras snarare än med en absolut kunskapsstandard. 

Elevernas kunskaper ansågs vara fördelade på en skala där en viss procent av eleverna ansågs 
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ha den kunskap som krävdes för respektive betyg. Ingen gräns för godkänt fanns i detta 

betygssystem. 

 

Det betygssystem vi haft sedan läsåret 94/95 räknas som mål- och kunskapsrelaterat, det vill 

säga en elev ska ha uppfyllt ett visst mål och kunna visa upp vissa kunskaper för att få ett 

visst betyg, men har haft olika begrepp för att beskriva kraven för de olika betygsstegen 

(Selghed, 2011, s.13). Till en början beskrevs kraven som kriterier, men efter att 

betygssystemet uppdaterats benämns de som just kunskapskrav. 

3.1.2. Varför nytt betygssystem? 

Selghed (2011, s.15) tar upp tre huvudpunkter som låg till grund för att det normrelaterade 

betygssystemet kom att bytas ut mot ett mål- och kunskapsrelaterat system. Dessa är ett 

förändrat styrsystem av skolan, från regelstyrning till mål- och resultatstyrning, att forskning 

gett en ny syn på lärande och kunskap, där förståelse och lärande som en process ersatte 

gamla tankar om kunskap som något som gick att mäta kvantitativt, samt ett vikande 

förtroende för det normrelaterade betygssystemet hos såväl lärare och elever som hos 

allmänheten. Den kritik som riktades mot det normrelaterade betygssystemet, och som hade 

börjat uttryckas redan på 1960-talet, gick bland annat ut på att syftet med betygssystemet 

skulle vara att rangordna eleverna och att visa på skillnader mellan olika elever, vilket ansågs 

skapa konkurrens istället för samarbete. Lärarna ansågs inte kunna hantera betygssystemet 

och många elever vittnade om att deras lärare påstått av 5:orna ”tagit slut”, vilket egentligen 

inte var möjligt eftersom normalfördelningskurvan skulle gälla för landets samtliga elever och 

inte för enskilda klasser. Dessutom menade många att betygen inte visade vilka kunskaper 

eleverna hade uppnått utan vad de kunde i relation till andra elever (Selghed, 2011, s.23). 

 

Ovanstående faktorer kom så småningom att mynna ut i att ett mål- och kunskapsrelaterat 

betygssystem infördes 1994. En stor skillnad mellan detta betygssystem och det förra är vad 

de mäter. Om det förra mätte kunskapskvantitet kan det nya sägas mäta kunskapskvalitet 

(Eklöf, 2017, s.70). Exakt vad och hur eleverna skulle lära sig var inte längre centralt reglerat 

utan det var upp till varje skola och varje lärare att bestämma. Däremot skulle alla arbeta mot 

samma mål och betygen skulle motsvara ett visst kunskapsinnehåll som fanns beskrivet i 

kursplanens betygskriterier. Eklöf (2017, s.70) skriver att eftersom betygen nu skulle svara 

mot ett visst kunskapsinnehåll blev det också möjligt för staten att på ett enklare sätt 

kontrollera om skolorna arbetar mot de mål som anges i läro- och kursplaner och om eleverna 

når målen för godkänt.  
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Många var kritiska mot de målrelaterade betygen och menade att inte heller de garanterade 

likvärdig bedömning av elevernas kunskaper. Ett problem som uppmärksammades var att det 

inte fanns några centralt fastställda betygskriterier för årskurs åtta trots att eleverna skulle få 

betyg i den årskursen (Tholin, 2006, s. 189). Detta innebar att varje skola skulle skriva lokala 

betygskriterier att bedöma efter, vilket ledde till att elever bedömdes olika beroende på vilken 

skola de gick på, precis som tidigare i historien. För många lärare var det också otydligt hur 

den nya kunskapssynen hängde ihop med det nya betygssystemet vilket bidrog till att elever 

fortfarande bedömdes mer baserat på innehåll än kvalitet (Selghed 2004, s.8). Dessutom 

kritiserades målen för att vara svårtolkade och otydliga och betygsstegen för att vara för få. 

Samtidigt som eleverna fick högre betyg visade internationella undersökningar på sämre 

kunskaper hos svenska elever. Detta ledde fram till att det mål- och kunskapsrelaterade 

systemet genomgick en reform i början av 2010-talet, med bland annat en ny skollag, nya 

kurs- och ämnesplaner och en ny betygsskala med fler steg som följd (Eklöf, 2017, s.71). 

Tanken bakom den utökade betygsskalan är att fler betygssteg ska öka precisionen i 

betygssättningen. Den betygssättande läraren ska med hjälp av fler steg alltså lättare kunna 

göra en rättvis bedömning av var på skalan respektive elev befinner sig, vilket ska bidra till en 

rättvisare och mer likvärdig bedömning (Selghed, 2011, s.34). Den största förändringen går 

att se i ämnes- och kursplanerna som har skrivits om för att bli tydligare och på så sätt göra 

utbildningen mer likvärdig både när det gäller undervisning och betygssättning. Syftet med 

reformen var också att öka kunskaperna hos eleverna. 

3.1.3. Kritik mot det målrelaterade systemet 

Inte heller den nya versionen av det mål- och kunskapsrelaterade systemet har gått fri från 

kritik. Trots uppdaterade kursplaner har målen i dessa kritiserats för att vara otydliga och 

svåra att tolka. I en utredning kommer Skolverket (2016b) själva fram till att många lärare 

upplever kunskapskraven som svårtolkade och att likvärdigheten inte har ökat efter den 

senaste reformen. Eklöf (2017, s.73) jämför dagens system med det absoluta betygssystemet 

då det var upp till varje lärare att själv bestämma kunskapskravens innehåll. Hon menar att för 

den lärare som själv måste tolka målen i kunskapskraven kommer bedömningen att ske på 

samma villkor som den gjorde då, vilket i sin tur gör att betygen inte kommer att bli 

likvärdiga.  
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3.1.4. Att bedöma med hjälp av kunskapskrav 

Skolverket skriver på sin hemsida ”Att sätta betyg är att bedöma med vilken kvalitet en elev 

gör och visar det som beskrivs i kunskapskraven” (Skolverket, 2017). Kunskapskraven är 

baserade på kursens mål och centrala innehåll och fokuserar på elevens kunskapskvaliteter 

som beskrivs med hjälp av progressionsord. Om något gäller för alla betygsstegen anges det 

med exakt samma ord för varje betygssteg. Det är först när ytterligare någon kvalitet för högre 

betyg efterfrågas som formuleringen ändras med hjälp av ett fetstilt progressionsord 

(Skolverket, 2011, s. 52). 

 

Exempel på progressionsord/uttryck för elevens användande av retoriska verkningsmedel i det 

moment som rör muntlig framställning i kursen Svenska 3 är för betyget E med viss säkerhet, 

för betyget C med säkerhet och för betyget A med säkerhet och på ett effektfullt sätt. Samma 

formuleringar används på flera ställen i kunskapskraven och även inom andra ämnen. Hur 

dessa uttryck ska tolkas kan variera från situation till situation. Skolverket (2017) skriver på 

sin hemsida: ”Vad värdeorden betyder i en bedömningssituation avgörs av sammanhanget. En 

lärare kan till exempel tolka ordet ’enkla’ på ett sätt när läraren bedömer en elevs resonemang 

i relation till ett konkret ämnesinnehåll och på ett delvis annat sätt i relation till ett annat 

ämnesinnehåll i ett annat arbetsområde”.  

 

I en informationsfilm, Hur funkar ämnesplanen och kunskapskraven? som Skolverket 

tillhandahåller framgår att Skolverket ofta får frågan om lärare har rätt att tolka det som står i 

ämnesplanen och då särskilt i kunskapskraven. Det svar som ges är att lärare behöver göra en 

tolkning av innehållet i dessa. Detta kan enligt Skolverket med fördel ske i arbetsgrupper där 

lärare tillsammans diskuterar sig fram till en tolkning.  

  

Viss hjälp att tolka kunskapskravens progressionsord får lärare i Skolverkets bok 

Gymnasieskola 2011(2011). I denna finns en tabell över de vanligaste progressionsorden, den 

så kallade progressionstabellen, och en förklaring till hur de är tänkta att användas i 

förhållande till de olika kunskapsformerna faktakunskaper, förståelse, färdigheter och 

förtrogenhet (Skolverket, 2011, s.52 ). Progressionstabellen är grunden till kunskapskraven i 

alla gymnasieskolans kurser och syftet är att samma kunskapsuttryck ska användas för att 

beskriva samma sak inom alla kurser. Meningen med detta är att det inom gymnasieskolan 

ska finnas en gemensam syn på progressionen mellan betygsstegen (Skolverket, 2011, s.54).  
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Till de ord som presenteras i progressionstabellen ges exempel på i vilka situationer och för 

vilka kunskapsformer som orden kan komma att användas samt en generell förklaring till hur 

de kan tolkas. Ett vanligt krav i många ämnen är att eleven ska kunna redogöra för/förklara/ 

analysera/diskutera något. Progressionen av denna typ av färdighet brukar i kunskapskraven 

uttryckas som att eleven gör detta översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat, där det första 

står för E och det sista för A. I Gymnasieskola 2011 (2011, s.56) skriver Skolverket att med 

översiktligt menas att eleven tar upp de väsentliga delarna, utan att vara så exakt, medan en 

utförlig redogörelse ska vara mer innehållsrik, fyllig och exakt. En utförlig redogörelse bör 

också vara längre än en översiktlig. En redogörelse som räknas som nyanserad innehåller flera 

olika perspektiv, men kan ibland också syfta på att eleven använt sig av ett rikt språk och 

lyckats väl stilmässigt. Ordet nyanserat förekommer på flera olika ställen i 

progressionstabellen och av beskrivningen framgår det att det främst är användningen av olika 

perspektiv som avses med detta. 

 

Något annat som ofta mäts är med vilken säkerhet eleverna utför något, detta brukar uttryckas 

med orden med viss säkerhet för betygen E och C och med säkerhet för A. Vad detta innebär 

förklaras inte närmare i Gymnasieskola 2011, men det framgår att säkerhet kan handla dels 

om handlag men också om med vilken säkerhet eleven gör olika val. 

 

3.2. Tidigare forskning 

Skolverket har, som tidigare nämnts, på uppdrag av regeringen genomfört en studie om hur 

lärare och elever i högstadiet och gymnasiet uppfattar betygsskalan och kunskapskravens 

utformning. En av huvudfrågorna var om elever och lärare upplevde kunskapskraven som 

tydliga. Studien visade att en majoritet av lärare och elever tyckte att kunskapskraven var 

otydliga. En majoritet av lärarna tyckte också att kunskapskraven blivit svårare att tolka 

jämfört med kunskapskraven i den förra kursplanen. Det som de flesta lärare, inom alla 

ämnen, tyckte var besvärligt med tolkningen av kunskapskraven var att tolka och konkretisera 

progressionsorden och att avgöra var gränsen går mellan olika kunskapsnivåer. Därmed 

försvåras också betygssättningen (Skolverket. 2016a. s.46f).  

 

Att det är just hur progressionen uttrycks som upplevs som otydligt har även andra studier 

visat på. I forskningsrapporten En teoribaserad utvärdering av läroplanen Lgr11 är det en 

stor majoritet, 67% av lärarna, som säger att det finns ett stort tolkningsutrymme när det 

gäller kunskapskraven i deras ämnen (Wahlström & Sundberg, 2015, s.18 ). Även i rapporten 
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Lärares förtrogenhet med betygssättning kommer författarna fram till att det är 

progressionsorden som gör det svårt för lärare att tolka gränserna mellan de olika 

kunskapsnivåerna (Skolverket, 2016b). En undersökning om niondeklassares syn på betyg av 

Fili Saeideh (2014) visar att också elever tycker att det är formuleringarna i kunskapskraven 

som gör dem otydliga. En av de intervjuade eleverna säger ” Man förstår inte vissa begrepp 

som t.ex. relativ” (Saeideh, 2014, s.28). Skolverkets undersökning Utvärdering av den nya 

betygsskalan samt kunskapskravens utformning (2016b, s.60), kommer fram till samma sak, 

det vill säga att eleverna tycker att det är svårt att veta vad som menas med 

progressionsorden. 

 

Samtliga studier som jag tagit del av visar alltså på att både elever och lärare upplever 

kunskapskraven som otydliga och att det är progressionsorden som gör dem svårtolkade. 

Något som inte tas upp i studierna är hur eleverna tolkar progressionsorden eller hur eleverna 

väljer att använda sig av kunskapskraven. 

 

Att ord ofta tolkas på olika sätt visar en studie av Lennart Svensson (2009). Han tar i artikeln 

Användningen av språk vid konstituering och uttryckande av uppfattningar av kunskapsobjekt 

upp problematiken med att studerande ofta har en annan förståelse för exempelvis 

vetenskapliga begrepp eller teorier än vad lärare har. Ord som den med mycket erfarenhet 

anser uttrycker ett specifikt innehåll kan för den med mindre erfarenhet betyda något annat. 

Ord kan ha både ett vardagligt användningsområde och ett teoretiskt och för den studerande är 

det ofta den vardagliga tolkningen av ordet som kommer att användas trots att avsikten varit 

att det ska tolkas teoretiskt. 

 

3.3. Teori 

Även om det har funnits många olika betygssystem i Sverige har de alla haft en sak 

gemensamt. De har alla varit summativa. Jönsson (2017, s.148) menar att både betyg och 

nationella prov har ett starkt fokus på resultat och jämförande av resultat. Det är elevernas 

slutresultat som är det viktiga, alltså vad de kan när kursen är slut. Detta jämförs sedan med 

andra elevers slutresultat. Hur vägen dit sett ut spelar egentligen ingen roll. När allt ljus 

hamnar på resultatet finns det risk för flera negativa konsekvenser. När det gäller elevernas 

prestationer finns det risk att det endast är de mätbara resultaten som räknas, medan till 

exempel samarbete och lärandestrategier inte tas med i bedömningen. Detta kan bland annat 

påverka elevernas tro på sin egen förmåga och i förlängningen även deras prestationer 
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(Jönsson, 2017, s.148). Med enbart summativ bedömning hamnar lärandeprocessen i skuggan 

av resultaten. Inom formativ bedömning är det istället lärandeprocessen som är det centrala. 

Formativ bedömning handlar om att samla in information om elevers kunskaper i syfte att 

stödja elevernas lärande och motivation (Jönsson, 2017, s.137). Även om formativ bedömning 

i huvudsak handlar om att stödja lärandeprocessen och öka elevers motivation till lärande är 

det rimligt att anta att effekten av detta ofta blir att eleverna även presterar bättre, varför 

formativ bedömning kan ses som en ingrediens i strävan efter lyckade resultat, det vill säga 

höga betyg. 

3.3.1. Att klargöra målen – en nyckelstrategi för formativ bedömning 

Wiliam & Leahy (2016) har sammanfattat formativ bedömning i fem nyckelstrategier som 

tillsammans kan hjälpa lärare att ge elever det stöd de behöver för att själva förbättra sitt 

lärande och öka sin motivation att nå målen. Den första nyckelstrategin handlar om att 

klargöra, dela och förstå lärandemålen. Den elev som förstår vad som förväntas av den har 

större chans att också nå målet, men även läraren måste veta vad målet är, både för att kunna 

ge eleven relevanta uppgifter men också för att kunna ge feedback som stödjer lärandet 

(Wiliam & Leahy, 2016, s.43). Det är alltså viktigt att elever och lärare har samma syn på vad 

målet är. Kunskapskraven presenteras i matrisform, där olika krav representerar olika 

kvaliteter. Wiliam & Leahy (2016, s.59) menar att bedömningsmatriser kan vara användbara 

men att påpekar att de, förutom att de ofta är alltför endimensionella, dessutom används på ett 

sätt som inte gagnar eleverna. Bedömningsmatriser är ofta utformade så att flera aspekter av 

ett arbete finns med, men när den ökade kvaliteten hos en aspekt ska beskrivas är det oftast en 

dimension av förbättring som beskrivs. Detta kan sägas stämma överens med de 

bedömningsmatriser som används för kunskapskraven i den svenska gymnasieskolan. 

Progressionsorden beskriver en kvalitetsförbättring, men ofta på ett sätt där orden byggs på 

med förstärkningsord snarare än med fler dimensioner. Detta menar Wiliam & Leahy gör att 

kreativitet inte premieras, eftersom kreativa lösningar kan ge förbättringar på sätt som inte 

finns beskrivna i matrisen. Ett annat problem är att lärare och elever ofta inte förstår 

matriserna på samma sätt. Om eleven inte kan tolka matrisen på samma sätt som läraren 

kommer den inte att vara till något stöd för eleven när den ska förstå kursens mål och vad som 

krävs för att få ett visst betyg. Wiliam & Leahy (2016, s.60) påpekar vikten av att elever 

verkligen förstår innebörden av ordet kvalitet och av att lärare och elever har samma syn på 

vad kvalitet är. Därför menar de att det är viktigt att arbeta med de begrepp som uttrycker 

kvalitet tillsammans med eleverna. Detta kan till exempel ske genom så kallad kamratrespons 
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eller kamratbedömning, vilket innebär att eleverna får bedöma och ge feedback på andra 

elevers arbeten med hjälp av bedömningsmatriserna. 

Inom formativ bedömning är det alltså avgörande för elevers lärande att både elever och 

lärare förstår målen och att kunskapsmatriser, då de finns, används på ett sätt som tydliggör 

målen. Med tydliga mål ökar elevers lärande och motivation, vilket också borde kunna bidra 

till bättre resultat. I Sverige är kunskapskraven det som visar på vilka kvaliteter som krävs för 

olika betyg vilket gör det intressant att studera elevers och lärares förståelse av 

kunskapskraven, men också vilken nytta elever anser sig ha av kunskapskraven och hur de 

använder sig av dem. 

 

4. Metod 

Min studie undersöker liksom Skolverkets studie, Utvärdering av den nya betygsskalan samt 

kunskapskravens utformning(2016b), både lärares och elevers syn på kunskapskraven. 

Skolverkets studie är kvantitativ och baseras dels på enkäter och dels på telefonintervjuer med 

flervalsfrågor. En kvantitativ studie gör det möjligt att ta reda på ett stort antal individers 

åsikter, men ger mindre möjligheter att gå in på djupet, dels för att urvalet många gånger är 

stort och dels för att svaren styrs av de svarsalternativ som erbjuds. Eftersom jag ville få en 

djupare förståelse för hur elever använder sig av kunskapskraven och hur elever och lärare 

tolkar och ser på kunskapskraven valde jag att göra en kvalitativ undersökning där jag 

genomförde intervjuer med ett mindre antal personer istället för enkäter med ett större antal 

deltagare. Efter att ha tagit del av de studier som nämns i kapitlet Tidigare forskning var det 

viktiga inte att undersöka hur många elever och lärare som upplever kunskapskraven som 

otydliga, utan snarare varför, samt på vilket sätt de upplever sig ha användning av dem. 

Intervjuer med mestadels öppna frågor ansågs vara bästa sättet att samla in information om 

detta. 

4.1. Urval och avgränsningar 

Studien genomfördes vid den gymnasieskola i norra Sverige där jag genomförde min 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Intervjuerna gjordes med sammanlagt sex elever från 

två olika klasser. Samtliga gick tredje året på det naturvetenskapliga programmet och 

majoriteten var mycket studiemotiverade och hade höga ambitioner, vilket kan ha gett ett 

annat resultat än om studien genomförts med en annan typ av elevgrupp. Till studien har 

också två lärare intervjuats. Eftersom studien är kvalitativ är urvalet relativt litet. Det var svårt 
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att rekrytera manliga respondenter till studien, av de elever som ställde upp på intervjun var 

fyra tjejer och två killar. Båda lärarna var kvinnor. På grund av den sneda könsfördelningen 

gjordes inga antaganden kring genus i den här uppsatsen. 

Undersökningen begränsades till elevers och lärares tolkning av kunskapskraven för de 

moment i kursen Svenska 3 som rör Muntlig framställning och Litteraturanalys. Att dessa 

moment valdes ut beror på att eleverna relativt kort tid innan intervjuerna arbetat med just 

Muntlig framställning och Litteraturanalys och därför bedömdes det som sannolikt att de 

skulle ha någon slags relation också till kunskapskraven för de momenten.  

4.2. Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med elever och 

lärare. Jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer eftersom jag då hade 

möjlighet att ställa följdfrågor eller förtydliga för respondenten vad som menades med en 

fråga om det var oklart. Samma huvudfrågor ställdes till alla respondenter för att säkerställa 

undersökningens validitet. Ljudinspelning gjordes under intervjuerna. 

Intervjun med eleverna bestod av 20 frågor (se Bilaga 1) varav fem var slutna och resten 

öppna. Intervjun berörde fem olika teman. Det första temat handlade om elevernas värdering 

av de olika betygsstegen och syftet med att undersöka detta var att kunna jämföra elevernas 

förväntningar på sig själva med deras användande av kunskapskraven. Det andra temat 

handlade om elevernas uppfattning av hur läraren ger information om kunskapskraven. Också 

här ville jag ta reda på om deras uppfattning om hur de får information om kunskapskraven 

spelar någon roll för hur de använder dem. Tema tre handlade om elevernas användning av 

kunskapskraven. Här fick eleverna bland annat svara på om de brukar tänka på vad som står i 

kunskapskraven i syfte att nå ett visst betyg. Fjärde temat berörde elevernas syn på 

kunskapskraven och deras tydlighet. Det sista temat tog upp elevernas tolkning av några olika 

progressionsord. Syftet med att undersöka det var att se om de har samma uppfattning som 

varandra, men också att undersöka om de tolkar dem likadant som lärarna. Lärarintervjun 

bestod av nio öppna frågor, vilka var identiska med de frågor som ställdes i elevintervjuns två 

sista teman, och handlade om lärarnas syn på kunskapskraven och deras tydlighet samt om 

lärarnas tolkning av några olika progressionsord. 

 

Under intervjuerna hade respondenterna tillgång till och uppmanades läsa igenom 

kunskapskraven för momenten Muntlig framställning och Litteraturanalys. 
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4.3. Analysmetod 

Det insamlade materialet analyserades kvalitativt. En kvalitativ analys kan, som beskrivs av 

Flick (citerad i Fejes & Thornberg, 2015, s.35), ha flera syften där ett av dessa kan vara att 

beskriva ett fenomen. Ett fenomen kan, som i denna studie, vara subjektiva erfarenheter. 

Enligt Flick kan flera fall jämföras för att ta reda på vad det finns för likheter och skillnader. 

Det kan också handla om att hitta förutsättningar till skillnaderna. I den här studien har både 

likheter och skillnader undersökts och i vissa delar av studien även samband mellan olika 

typer av svar. Detta har gjorts genom att intervjusvaren gåtts igenom, sorterats och 

kategoriserats för att svaren lättare skulle kunna gå att jämföra med varandra. När svaren på 

de olika frågorna gicks igenom och sorterades kunde oftast två eller tre olika huvudtyper av 

svar skönjas för respektive fråga. Flera respondenter kunde alltså med olika ordval ge uttryck 

för samma åsikt. Det är dessa huvudtyper av svar som har legat till grund för skapandet av de 

namngivna kategorierna. Genom kategorierna synliggjordes de tankar och åsikter som fanns 

kring kunskapskraven hos de intervjuade eleverna och lärarna. Förutom att visa på skillnader 

och likheter mellan elever och mellan elever och lärare användes kategorierna också för att 

undersöka samband mellan exempelvis åsikter och beteende. Vissa av de frågor som ställdes 

under intervjuerna användes inte i resultatet eftersom de inte ansågs bidra till att svara på 

forskningsfrågorna. I diskussionen kopplas svaren till tidigare forskning kring elevers och 

lärares syn på kunskapskraven samt till den första av nyckelstrategierna för formativ 

bedömning. 

4.4. Forskningsetiska överväganden 

Studien genomfördes i enlighet med de forskningsetiska principer som formulerats av 

Vetenskapsrådet för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2014). De 

fyra etiska krav som Vetenskapsrådet ställer på vetenskapliga undersökningar är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Då 

intervjupersonerna informerades om att deras deltagande är frivilligt, att de skulle komma att 

vara anonyma, att skolan skulle komma att avidentifieras i rapporten samt att resultaten från 

studien enbart kommer att användas i den här uppsatsen anser jag att samtliga krav är 

uppfyllda. Dessutom går de elever som deltog i studien sista terminen i gymnasiet vilket 

innebär att de är 18 år fyllda, vilket i sin tur innebär att tillstånd från vårdnadshavare att delta i 

studien inte var aktuellt. 
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5. Resultat 

Resultatet från elev- och lärarintervjuerna presenteras var för sig. Dispositionen för 

presentationen av resultatet från elevintervjuerna motsvarar den ordning i vilken de fyra första 

forskningsfrågorna ställdes.  

 

1. Hur uppfattar elever de olika betygsstegen? 

2. Hur uppfattar elever kunskapskravens tydlighet? 

3. Hur tolkar elever kunskapskravens progressionsord? 

4. Hur använders sig eleverna av kunskapskraven? 

 

Under en egen rubrik presenteras dessutom elevernas övriga synpunkter. När intervjusvar 

citeras görs en hänvisning till respektive respondent med siffran1-6 för eleverna och L1 och 

L2 för lärarna. Eftersom alla respondenter medverkar anonymt finns de inte med i 

referenslistan och eleverna omnämns samtliga med pronomenet hen. 

 

Resultatet från lärarintervjuerna presenteras efter resultatet från elevintervjuerna under 

rubrikerna och bygger på de två sista forskningsfrågorna: 

• Hur uppfattar lärare kunskapskravens tydlighet? 

• Hur tolkar lärare kunskapskravens progressionsord? 

 

5.1. Hur uppfattar elever de olika betygsstegen? 

För att kunna undersöka om elevernas förväntningar på sig själva har något samband med 

deras användande av kunskapskraven ställdes frågan När du tänker på de olika betygsstegen, 

hur skulle du då värdera dem, alltså vad är acceptabel respektive oacceptabel nivå för dig? 

Hälften av eleverna svarade att för dem var endast A acceptabelt. De som hade lägre 

förväntningar motiverade det på olika sätt. För en elev var det tidigare resultat som styrde 

förväntningarna, tidigare hade hen känt att C var ett acceptabelt betyg men efter att ha fått ett 

B i svenska hade nivån för acceptabelt höjts till B. En annan elev menade att C var det mest 

eftersträvansvärda betyget eftersom hen ansåg att ”A är ju högre än MVG vilket betyder att 

det är jättesvårt att få”(5) , medan den tredje eleven menade att ”det viktigaste är att vara 

godkänd, att ha E”(6), men berättade samtidigt att själv hade hen alltid fått de högsta betygen. 
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Alla elever menade att de alltid eller oftast brukar få de betyg de siktar på. Den intervjuade 

gruppen får alltså ses som en grupp som både har höga ambitioner och är högpresterande. 

5.2. Hur uppfattar elever kunskapskravens tydlighet? 

För att svara på denna fråga och samtidigt få en större bild av hur elever ser på 

kunskapskraven ställdes tre olika frågor om elevernas syn på kunskapskraven för momenten 

Muntlig framställning och Littäraturanalys för kursen Svenska 3. För Muntlig framställnig 

ställdes frågorna ”Vad tänker du när du läser dessa kunskapskrav?” och ” Vilken uppfattning 

har du av progressionsordens tydlighet?”. För momentet Litteraturanalys ställdes frågan ”Hur 

tydliga uppfattar du att dessa kunskapskrav är?” 

5.2.1. Kunskapskravens utformning 

Gemesamt för flera av eleverna var att de var kritiska mot kunskapskravens utformning och 

att de inte tyckte sig ha någon större nytta av progressionsorden, som de ansåg var otydliga. 

Eleverna var något mindre kritiska till kunskapskraven för Litteraturanalys. Som svar på den 

första frågan, som handlade om vad eleverna tänker när de läser kunskapskraven för muntlig 

framställning, uttryckte fem av sex elever någon form av kritik mot kunskapskraven. Kritiken 

kan delas in i två huvudkategorier, dels att kunskapskraven är otydliga och dels att de har 

dålig verklighetsförankring. Två av de elever som uttryckte att kunskapskraven var otydliga 

tog just progressionsorden som exempel på otydligheten. En av dem kallade kunskapskraven 

för ”ord och mummelmummel”(1) och fortsatte med att fråga ”Som vad är viss säkerhet, 

nyanserat? För vem? Är det för mig eller läraren? Hur stor grad av viss?” Eleven konstaterade 

att ” Det är svårt att definiera vad orden betyder.” En annan elev ansåg att orden är för långa 

och ”flummiga” och tog formuleringen ”väl anpassat” som exempel på något som är svårt att 

tolka. En tredje kommentar handlar om att kunskapskraven inte beskriver mer ingående vad 

som förväntas av eleven, som hur många metaforer som ska användas eller hur powerpointen 

ska användas. Till kategorin ”Dålig verklighetsförankring” räknar jag svar från tre olika 

elever. En elev menar att de ord som används för att beskriva kunskapskraven ger en bild av 

att det eleverna presterar ska vara perfekt och detta tycker inte eleven stämmer överens med 

de exempel på arbeten som de fått ta del av i klassen. En annan elev säger att de som skrivit 

kunskapskraven ”är långt ifrån eleverna, de är långt från skolan, de vet inte hur det är att vara 

elev” (4). En tredje elev riktar kritik mot att progressionen mellan de olika betygsstegen är, 

som eleven uppfattar det, linjär och säger att ”När man har kunskapskrav gjorda på det sättet 

med linjär förbättringsskala blir det som att kunskapskraven är utopiska, de hade varit 

perfekta om en lärare kunde bedöma en elev eller prestation linjärt, men det är väldigt svårt. 
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(5)”. Själv menar eleven att hen inte kan se skillnaden mellan ”säkert”och ”mycket säkert” 

just eftersom orden uttrycker en linjär förbättring. Den sjätte eleven svarade att hen tänker att 

kunskapskraven visar på att målet är gemensamt för alla, men att det finns olika bra kvaliteter. 

Denna elev är samma som svarade att hen brukar använda sig av kunskapskraven när hen 

utför uppgifter. 

5.2.2. Progressionsordens och kunskapskravens tydlighet 

Flera av eleverna hade varit inne på progressionsordens tydlighet, eller snarare brist på 

densamma, redan tidagare och när frågan om tydligheten för progressionsorden för momentet 

Muntlig framställning ställdes svarade fem av sex elever att de ansåg dem vara otydliga. En 

elev förklarar att hen inte enbart med hjälp av progressionsorden får en känsla för vad som 

exempelvis kan räknas som träffsäkert eller inte. När klassen arbetat med kamratrespons och 

utgått från kunkapskraven menar eleven att hen kunnat få en förståelse för vilka ord i texterna 

som skulle kunna ses som träffsäkra, men att det ändå inte hjälpt eleven i det egna arbetet. En 

annan elev påpekar att bedömningen är kontextberoende och säger om progressionsorde att ”i 

en högpresterande klass kommer de att tolkas annorlunda än i en klass som inte är lika 

högpresterande(3)”. En elev menar att tydligheten finns där, men att den inte fyller någon 

funktion. 

För kunskapskraven för momentet Litteraturanalys ställdes frågan Hur tydliga uppfattar du 

att dessa kunskapskrav är? Här var elevernas inställning sammantaget något mer positiv än 

för föregående moment. Svaren kan delas in i två kategorier, ”de är inte så tydliga” och ”de är 

lite tydligare”. De elever som gett svar som faller inom kategorin ”de är inte så tydliga” menar 

bland annat att det är språket som förvirrar dem. En elev beskriver språket som högtidligt och 

formellt, vilket hen anser ger en känsla av orimligt höga förväntningar på eleverna redan på 

E-nivå. Därför har eleven aldrig trott sig kunna få ett högre betyg än E eftersom 

kunskapskraven är skrivna på ett sätt som får det att låta ”som man ska vara bäst i världen” 

(4). Eleven menar att kunskapskraven inte säger någonting om hur uppgifterna ska utföras och 

att ”man behöver egentligen inte vara bäst i hela världen för att få ett E”. 

 

De elever vars svar faller under kategorin ”de är lite tydligare” är inne på att de här 

kunskapskraven är tydligare än kunskapskraven för momentet muntlig framställning eftersom 

mer konkreta exempel ges på vad eleven förväntas göra. En elev tar exemplet Eleven kan 

göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en 

genre eller ett författarskap ur flera perspektiv och menar att just  formuleringen flera 

perspektiv ”lägger till en dimension av vad man ska göra. Den förmedlar mer än den förra” 
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(5). Eleverna tar också upp orden ”belägg” och ”begrepp” som särskillt informativa när det 

gäller att få syn på vad som förväntas av dem. En elev anser att de här kunskapskraven har 

mindre med elevens personlighet att göra och att de på så sätt blir något tydligare. 

5.3. Hur tolkar elever kunskapskravens progressionsord? 

Eleverna fick svara på hur de tolkar några olika progressionsord i en specifik kontext och hur 

de tolkar den skillnad i kvalitet mellan olika betygssteg som orden utycker. Syftet var att få en 

bild av hur väl deras tolkningar stämmer överens med varandras men också för att kunna 

jämföra svaren med hur lärare tolkar samma ord. Det som undersöktes var från momentet 

Muntlig framställning skillnaden mellan med viss säkerhet och med säkerhet och innebörden 

av ordet nyanserat. Från momentet Litteraturanalys undersöktes skillnaden mellan textnära, 

utförlig textnära och utförlig, träffsäker och nyanserad, det vill säga de krav som gäller för 

betygen E, C respektive A. Gemensamt för svaren på samtliga frågor är att eleverna har 

spridda åsikter om vad begreppen betyder. Samma begrepp ger ofta upphov till flera olika 

tolkningar som kan ligga ganska långt ifrån varandra. Ett exempel på ett begrepp som lockar 

till olika typer av tolkningar är ordet nyanserat som av eleverna kan tolkas både som att 

faktauppgifter ska vara välmotiverade och som att språket ska vara avancerat. 

 

Svaren på frågan Vad tänker du är skillnaden mellan att förmedla sina tankar och åsikter med 

viss säkerhet och att göra det med säkerhet? kan delas in i tre kategorier, ”Att lyckas eller 

misslyckas”, ”Att vara väl förberedd” och ”Att utstråla självsäkerhet”. Den elev som tydligast 

framhåller sin ståndpunkt inom kategorin ”Att lyckas eller misslyckas” säger att ”Viss 

säkerhet tänker jag är att lyckas ibland och med säkerhet lyckas till övervägande del (2)”, 

medan en annan funderar på om det kan vara så att viss säkerhet kan betyda att det är frågan 

om bristande retorik och en tredje säger att det går att få ”en känsla av en text om den 

innehåller misstag eller är perfekt men att det inte är helt applicerbart”(5). Inom kategorin 

”Att vara väl förberedd” handlar svaren om att säkerhet innebär att vara förberedd och ha 

tänkt ut vad man ska säga. För en elev betyder detta att talet flyter och att talaren inte tittar i 

manuset och för en annan att argumenten är mer underbyggda än vad de skulle vara om talet 

framförs med viss säkerhet. I kategorn ”Att utstråla självsäkerhet” handlar svaret om att det är 

talarens förmåga att utstråla självsäkerhet som avgör om det kommer att bedömas som att 

tankar och åsikter framförs med viss säkerhet eller med säkerhet.  

 

Frågan Vad tänker du är innebörden av att förmedla tankar och åsikter på ett nyanserat sätt? 

resulterade i svar som kunde delas in i tre olika kategorier, ”Olika perspektiv”, ”Bakgrund” 
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och ”Något i språket”. Svaren i kategorin ”Olika perspektiv” uttrycker att innebörden av att 

förmedla tankar och åsikter på ett nyanserat sätt är att man gör det just ur olika perspektiv. 

Inom kategorin ”Bakgrund” handlar svaren om att fakta eller åsikter är nyanserade om talaren 

också kan ge en förklaring till varför den har den åsikten eller var faktan kommer ifrån och 

varför den är sann. Om de två första kategorierna handlade om innehåll handlar den tredje, 

”Något i språket”, mer om hur innehållet uttrycks och presenteras. En elev frågar sig om 

nyanserat betyder att använda ”fancy ord, många olika ord?” (3) eller om det kanske kan ha 

något med grammatiken att göra. En annan elev säger sig genom erfarenhet ha förstått att 

nyanserat betyder att kunna formulera sig på olika sätt, att det är det som belönas. Vad ordet 

egentligen betyder är, enligt eleven, oviktigt eftersom det är det läraren uppskattar och 

premierar som räknas. 

 

I momentet Litteraturanalys ska eleverna på E-nivå kunna göra en textnära analys och på C-

nivå en utförlig textnära analys. Eleverna fick svara på frågan vad som skiljer kriterierna för 

dessa två betygssteg åt. Svaren har delats in i kategorierna ”Djupare analys”, ”Olika 

perspektiv” och ”Något i språket”.  Majoriteten av eleverna uttrycker att en utförlig textnära 

analys är djupare än en textnära. Eleverna menar att en sådan analys förmedlar något mer och 

är mer välarbetad och utvecklad. En elev ger som exempel ”att man gör en slutsats av ett citat, 

om det är utförligt går man in på vad citatet skulle kunna betyda” (5). Det svar som finns 

under kategorin ”Olika perspektiv” handlar om att en utförlig analys tar upp aspekter som hur 

olika läsare skulle uppfatta texten beroende på ålder och kön. En elev är inne på att det skulle 

kunna ha något med språket att göra, att en utförlig analys är mer spåkligt korrekt och 

innehåller färre fel och osäkerheter och mer avancerade ord. 

 

För att nå upp till A-nivå ska analysen dessutom vara nyanserad. Eleverna fick svara på 

frågan Vad skulle du säga skiljer en utförlig träffsäker och nyanserad textnära analys från en 

utförlig? Flera av eleverna valde att i sina svar reda ut dels vad de ansåg vara träffsäkert och 

dels hur de tolkade nyanserat istället för att se kriteriet som en helhet. Efter att främst ha tagit 

hänsyn till de svar som berör ordet nyanserat har svaren delats in i tre kategorier som i stort 

sett liknar de för föregående fråga. Svaren kan delas in i kategorierna ”Fler perspektiv”,”Ännu 

djupare anays” och ”Oerhört bra”. Svaren i kategorin ”Fler perspektiv” är korta och uttrycker 

just att fler perspektiv gör en analys mer nyanserad. En elev menar att texten ska ha flera 

perspektiv så att den inte blir upprepande. Av svaren inom kategorin ”Djupare analys” 

framgår att ju djupare analysen är dessto högre blir betyget. En elev menar att det innebär att 
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för högsta betyg ska metakunskaper användas. Ett svar hamnar under kategorin ”Oerhört bra”. 

Eleven uttrycker en frustration över att något förväntas bli ännu bättre än vad hen uppfattar att 

redan ”utförligt” är. Eleven säger att ” Utförlig, träffsäker och nyanserad textnära är så bra att 

det skulle kunna publiceras i nobelklass”(3). 

 

De elever som försöker reda ut vad som är nyanserat respektive träffsäkert ger samtliga i stort 

sett samma förklaring till ordet träffsäker och menar att det är att vara ”rakt på sak”, att ta ut 

det centrala innehållet i en text och att vara specifik. 

5.3.1. Vilken nytta eleverna uppfattar att de har av progressionsorden 

På frågan om vilken nytta eleverna tycker att de har av progressionsorden när de ska förstå 

vad som krävs för att uppfylla olika betygskriterier är det ingen som svarar att de anser sig ha 

någon större nytta av dem. En elev säger att hen har fått lära sig innebörden av 

kunskapskraven efterhand, inte genom att läsa dem, utan med hjälp av praktiska försök och 

bedömningar och en annan säger att det är samma ord som används inom alla ämnen och att 

”man klarar sig inte bättre eller sämre om man läser dem eller inte”(4). De förklaringar som 

eleverna ger till varför de inte tycker att de har någon nytta av orden handlar dels om att de är 

otydliga och svåra att förstå och dels om att själva bedömningsskalan inte känns tillämpbar. 

Samma elev som uttryckte missnöje över skalans linjära utformning svarar också nu att ”de 

visar på samma sak i linjär ökning men de funkar inte i en skriftlig presentation till exempel”. 

En annan elev är inne på samma linje och säger att ” Det känns svårt med en skala för till 

exempel säkerhet (3)”.  

5.4. Hur använder sig eleverna av kunskapskraven? 

Under denna rubrik presenteras dels hur eleverna ansåg att de brukar få information om 

kunskapskraven och dels hur de uppgett att de brukar använda sig av dem. 

5.4.1. Elevernas uppfattning av hur läraren ger information om kunskapskraven  

Två intervjufrågor handlade om hur eleverna uppfattar att läraren i svenska informerar om 

kunskapskraven. De fick svara på frågan om läraren brukar gå igenom kunskapskraven inför 

ett nytt moment och i så fall på vilket sätt. Eleverna fick också svara på om, och på vilket sätt, 

läraren brukar gå igenom kunskapskraven inför en examinerande uppgift.  

 

Samtliga elever svarade jakande på frågan om läraren brukar gå igenom kunskapskraven med 

dem inför ett nytt moment, men en elev lade till att det inte brukar ske så ofta utan att 

genomgången (i de flesta ämnen) brukar ligga i början av terminen. En annan elev påpekade 
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att genomgången inte brukade vara så ingående. Åsikterna om hur genomgångarna av 

kunskapskraven brukar gå till skiljer sig en del mellan olika elever och kan delas in i följande 

kategorier: ”Smartboard”, ”Kamratrespons” och ”Word-dokumet”. Några elever berättar att 

läraren brukar visa upp matrisen på smartboard eller ”storbild” och då ”förklarar de olika 

betygsstegen och försöker konkretisera vad de innebär”(2) eller ” går igenom de olika delarna, 

eller egentligen mest för E”(5) eller ”visar och förklarar”(6) efter genomgången av 

momentplaneringen. En elev svarar att de ibland brukar arbeta med kamratrespons och att de 

då får använda betygskriterierna för att bedöma varandras övningsuppgifter. Annars tycker 

eleven att det mer var under första året i gymnasiet som de arbetade med kunskapskraven. En 

annan elev svarar att de brukar få ett word-dokument där det tydligt står vad som är målet, 

uppgiften och vad som står i läroplanen men att ”det går inte in så mycket när man 

lyssnar”(4). 

 

Eleverna var inte lika överens om huruvida läraren brukar gå igenom kunskapkraven inför en 

examinerande uppgift. Svaren varierade mellan ”Sällan”, ”Ibland” och ”Alltid”.  

På frågan om hur denna genomgång brukar gå till svarar eleverna antingen att 

kunskapskraven brukar finnas på kursens hemsida på skolans lärplattform eller att matrisen 

brukar finnas med som en sida i uppgiftsbeskrivningen. Enligt en del elever får de tillgång till 

kunskapskraven, men utan att läraren går igenom dem med eleverna. Arbete med 

kunskapskraven kan också förekomma inför prov. En elev gav som exempel att de inför 

nationella proven gick igenom exempeltexter.  

5.4.2. Elevernas användning av kunskapskraven 

Eleverna fick också beskriva hur de använder sig av kunskapskraven och om de brukar sträva 

efter ett visst betyg. De flesta verkar inte använda sig av kunskapskraven i någon större 

utsträckning. I de fall då eleverna använder kunskapskraven verkar det vanligaste vara att se 

dem som en checklista, för att få med allt som efterfrågas i uppgiften, snarare än för att uppnå 

en viss kvalitet. Trots att majoriteten av eleverna tidigare sagt sig sträva efter de hösta betygen 

menar de flesta att de inte brukar sträva efter att uppfylla kunskapskraven för ett visst betyg.  

 

Svaren på frågan Brukar du tänka på kunskapskraven när du utför en uppgift? kan delas in i 

kategorierna ”Aldig”, ”Ibland” och ”Alltid”. I kategorin ”Ibland” återfinns svar både från 

elever som menar att de ibland tänker på kunskapskraven när de utför en uppgift och från de 

som menar att de gör det vid vissa typer av uppgifter. Endast en elev svarade jakande på 

frågan. Den elev som svarade att hen brukar tänka på kunskapskraven beskrev också att hen 
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brukar försöka ”anpassa sig efter den nivå som jag vill ha mitt betyg på (2)”. De som svarade 

att de ibland tänker på kunskapskraven har liknande strategier, som att  ”kolla på de absoluta 

reglerna, som hur många ord det ska vara” (1), eller att titta efter vilka moment som bör 

finnas med i uppgiften. Detta innebär dock inte att titta på hur mycket som ska finnas med av 

respektive moment. Ett svar handlade om att eleven då de arbetar med kamratrespons brukar 

jämföra sin text med de andras så att allt ska finnas med, dock utan att jämföra texten med 

kunskapsmatrisen.  

 

På frågan Brukar du sträva efter att uppfylla kunskapskraven för ett visst betyg? kan svaren 

delas in i kategorierna ”Vanligtvis inte” och ”Alltid”. Flera av de som menade att de 

vanligtvis inte brukar sträva efter att  uppfylla kunskapskraven för ett visst betyg valde att 

kommentera detta på olika sätt. Exempelvis genom att påpeka att de ändå brukar göra sitt 

bästa eller att det bara händer om kunskapskraven står med i själva provet. Ett svar handlar 

om att eleven ”generellt är ganska obrydd om betyg”(5). Av de två som sa att de brukar sträva 

efter att uppfylla kunskapskraven för ett visst betyg kommenterade en av dem detta med att 

hen nästan kan kunskapskraven i Svenska utantill.  

5.5. Elevernas övriga synpunkter 

Eleverna fick också möjlighet att ge övriga synpunkter på kunskapskravens utformning. 

Synpunkterna handlar till stor del om att kunskapskraven är svåra att förstå och att de mäter 

fel saker. Ett återkommande ord är liksom tidigare under intervjun otydligt. Eleverna menar 

att kunskapskraven är svåra att tolka och förstå, bland annat för att de är för ospecifika och för 

långa. Eleverna är också inne på lärarens roll och en elev säger ”Även lärare säger att de är 

svåra att tolka och betygsätta efter”(6). Just betygsättningen bekymrar flera elever och ger 

upphov till kommentarer som ” Jag tänker att det är svårare att få bra betyg på t.ex. Norra 

Real och sådana skolor än t.ex här eller i inlandet” (3). En elev föreslår en lösning som går ut 

på att kunskapskraven mer konkret skulle presentera vad som krävs för respektive betygssteg: 

”Istället för att ha samma mål som varieras, skriv ut en mer konkret text om vad man ska 

uppnå för E, C och A. Mer att det står för A ska du ha perspektiv som, alltså att det står att det 

är perspektiven som är viktiga om det är så” (2). En annan elev önskar sig två olika typer av 

kunskapskrav, en för bedömning och en som vägleder eleverna att göra en bra uppgift. Vissa 

elever upplever att kunskapskraven mäter fel saker. En elev oroar sig för att kunskapskraven 

för muntlig framställning mer mäter något som har med ens personlighet än med ens 

kunskaper att göra och att någon som är blyg eller nervös därför får svårare att få högre betyg. 
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5.6. Lärarintervjuer 

Lärarna fick besvara ett antal frågor som berörde deras syn på kunskapskraven för momenten 

Muntlig framställning och Litteraturanalys i kursen Svenska 3. Frågorna för momentet 

Muntlig framställning var Vad tänker du när du läser dessa kunskapskrav? och Hur uppfattar 

du progressionsordens tydlighet? För momentet Litteraturanalys ställdes frågan Hur tydliga 

uppfattar du att dessa kunskapskrav är? Utöver dessa frågor fick lärarna också svara på hur 

de tolkar några olika progressionsord. 

5.6.1. Hur uppfattar lärare kunskapskravens tydlighet? 

 På frågan vad de tänker när de läser kunskapskraven för Muntlig framställning svarade den 

ena läraren att hon själv måste tolka progressionsorden och komma fram till vad hon anser att 

de betyder. Detta diskuterar hon sedan med eleverna och genomför övningar med dem för att 

uppnå en gemensam förståelse för kunskapskraven. Hon påpekar att detta fungerar olika bra i 

olika klasser men att hon alltid ser en utveckling hos gymnasieeleverna från första till tredje 

året, då hon menar att de flesta tagit till sig innebörden av kunskapskraven. Kunskapskraven 

är också något som hon diskuterar med kollegorna i lärarlaget, men här påpekar hon att de 

inte alltid är överens. Den andra läraren är mer inne på innehållet i kunskapskraven och är 

kritisk till att användningen av presentationstekniska hjälpmedel finns med som kvalitet i 

Svenska då hon anser att det inte är något som svensklärare har tillräckliga kunskaper om och 

att det tydligare borde framgå på vilket sätt de ska användas för att lyfta en presentation. För 

båda lärarna krävs alltså någon typ av tolkning av kunskapskraven för att de ska gå att 

använda. 

 

Lärarnas svar på frågan om deras uppfattning om progressionsordens tydlighet i 

kunskapskraven för Muntlig framställning är i grunden lika, även om de uttrycker sig på olika 

sätt. Den första läraren säger att ”de är jätteotydliga,det är därför man måste konkretisera dem 

med eleverna”(L1) och den andra att ”Det blir tydligt i den mån vi sätter fingret på det, jag 

brukar låta eleverna läsa varandras texter och ringa in det som motsvaras av värdeorden”(L2). 

Gemensamt för båda lärarna är alltså att för att kunskapskraven ska bli tydliga så måste 

progressionsorden bearbetas tillsammans med eleverna. Lärarnas uppfattning om 

kunskapskraven för Litteraturanalys är densamma. De blir tydliga först när de kopplas till en 

uppgift och när eleverna får arbeta med exempeltexter. Båda lärarna framhåller det positiva 

med kamratrespons och den ena säger ”Att responsläsa, då inbillar jag mig att 65% av klassen 

har förstått” (L2). 
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5.6.2. Hur tolkar lärare kunskapskravens progressionsord? 

Även lärarna fick svara på hur de tolkar några vanliga progressionsord. På frågan vad som är 

skillnaden mellan att förmedla sina tankar och åsikter med viss säkerhet och med säkerhet 

svarar den ena läraren att det beror på vilken uppgift det handlar om men för exempelvis 

argumentation anser hon att det handlar om hur en elev kan memorera och ge exempel för att 

göra argumentationen mer nyanserad. Den andra läraren menar att skillnaden är att den som 

förmedlar något med säkerhet, förutom att uttrycka sina åsikter och koppla dem till ett 

textexempel också kopplar dem till ett resonemang. Den ena läraren är alltså inne både på 

innehåll och framförande medan den andra fokuserar på innehållet, där det för båda lärarna 

handlar om att åsikterna ska vara bättre underbyggda för att anses vara förmedlade med 

säkerhet. 

 

När det gäller innebörden av att förmedla tankar och åsikter på ett nyanserat sätt går lärarnas 

svar isär. Den ena läraren säger att det handlar om att använda rätt ord och om att konkretisera 

så att publiken förstår. Den andra läraren menar att det i en argumentation handlar om att även 

presentera motargument så att det inte bara är den egna uppfattningen som kommer fram utan 

även någon annans perspektiv. Nyanserat betyder alltså för en lärare att vara tydlig medan det 

för en annan betyder att presentera olika perspektiv. 

 

På frågan om vad som skiljer en utförlig textnära analys från en textnära menar båda lärarna 

att det handlar om att ge olika typer av exempel från texten och att följa upp dessa med ett 

litteraturvetenskapligt resonemang. För att en litterär analys dessutom ska vara nyanserad 

tycker den ena läraren att eleverna ska använda de litteraturvetenskapliga begreppen på ett bra 

sätt och koppla dem till citat från texten och att de ska finnas flera sådana exempel. Den andra 

läraren menar att nyanserat innebär att ha tillägnat sig andras uppfattning om texten och att 

flera perspektiv behandlas. Där den ena läraren lyfter det språkliga och antal exempel 

fokuserar den andra på användningen av olika perspektiv. 

 

Lärarna fick också möjlighet att komma med övriga synpunkter på kunskapskravens 

utformning. Bådas svar handlade mer om hanteringen av kunskapskraven än om själva 

utformningen. Den ena läraren efterfrågar exempel från Skolverket, liknande de som finns 

med i bedömningsunderlaget för nationella proven, för respektive betygsnivå i varje moment. 

Den andra tycker att lärare ska sluta tolka och skriva om betygskriterierna och istället använda 

dem som de står, men i samråd med elever och andra lärare. 
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6. Diskussion 

I den här studien var jag intresserad av att ta reda på hur elever och lärare ser på 

kunskapskraven i kursen Svenska 3 på gymnasiet. Jag ville också ta reda på hur elever 

använder sig av kunskapskraven när de löser en uppgift och vilken nytta de anser sig ha av 

dem när de gör det. Dessa frågor kommer jag att diskutera i detta kapitel. En annan sak som 

kommer att diskuteras är vilken påverkan elevernas förväntningar på sig själva har när det 

gäller användning av kunskapskraven. I slutet av kapitlet kommer även genomförandet av 

studien att diskuteras. 

6.1. Elevers och lärares syn på kunskapskraven och dess tydlighet 

Resultatet av intervjuerna visar att eleverna är kritiska till kunskapskravens utformning och 

särskillt till kunskapskraven för momentet Muntlig framställning. Kritiken handlar dels om att 

kunskapskraven är för otydliga och dels om att de har dålig verklighetsförankring. En elev 

uttrycker dessutom att hen anser att betygssystemet är alltför linjärt. Detta är en åsikt som 

delas av Wiliam & Leahy (2016.s. 59) som menar att progressionsorden endast uttrycker en 

dimension av förbättring av de olika kunskapskvaliteterna som efterfrågas. Även lärarna 

uttryckte att de anser att kunskapskraven i sig inte är tydliga nog. Detta resultat stämmer 

överens med vad tidigare studier har visat när det gäller elevers och lärares syn på 

kunskapskraven. Skolverkets studie Utvärdering av den nya betygsskalan samt 

kunskapskravens utformning (2016b, s.46f & 60), bland andra, visar att både lärare och elever 

upplever progressionsorden som det problematiska när det gäller att förstå kunskapskraven 

och skillnaden mellan de olika betygsstegen. Eftersom det är just progressionsorden som 

beskriver skillnaden mellan betygsstegen tänker jag att det är ett problem att både lärare och 

elever upplever dem som svårtolkade. De elever som jag intervjuade gick alla tredje året på 

det naturvetenskapliga programmet och majoriteten hade höga förväntningar på sig själva. Jag 

ser dem som en studiemotiverad grupp som dessutom har relativt lång erfarenhet av det 

målrelaterade betygssystemet. Dessa faktorer skulle rimligen kunna bidra till en relativt stor 

förståelse av kunskapskravens betydelse, vilket dock inte verkar vara fallet.  

 

De lärare som jag intervjuade uttryckte att de själva behövde tolka kunskapskraven innan de 

kunde vidareförmedla innebörden av dem till eleverna, något som också bekräftas av 

Skolverket att lärare ska göra. Det är inte säkert att olika lärare tolkar kunskapskraven på 

samma sätt, vilket jag tänker ibland gör att det är svårt att leva upp till det mål om likvärdig 

bedömning som var en av tankarna bakom införandet av det målrelaterade betygssystemet. 
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Det här får mig att, liksom Eklöf (2017. S. 73), undra om inte dagens betygssystem är lite väl 

likt det absoluta betygssystemet där det var upp till varje lärare att själv formulera 

kunskapsnivån för respektive betygssteg. Att likvärdigheten står på spel är något som också 

oroar eleverna som ansåg att kunskapskraven tolkas och används olika beroende på om 

klassen är högpresterande eller inte och att det är svårare att få höga betyg på vissa typer av 

skolor än andra. 

 

Den första nyckelstrategi för formativ bedömning handlar om att klargöra, dela och förstå 

lärandemålen. Wilam & Leahy (2016, s.43) framhåller vikten av att inte bara eleverna förstår 

målen utan även lärarna, vilket kan ses som självklart. Hur ska en lärare kunna klargöra och 

dela något som hen inte själv förstår? Av den tidigare forskning som jag tagit del av och av de 

lärarintervjuer som jag gjort framgår att det inte är helt tydligt för lärarna vad kunskapskraven 

efterfrågar, alltså vad målet är för eleverna. Lärarna är tvungna att, ensamma eller 

tillsammans med kollegor, tolka vad som står i kunskapskraven och sedan konkretisera detta 

för eleverna. Något som både lärare och elever framhåller som positivt och som de menar kan 

underlätta förståelsen av innebörden av kunskapskraven är att arbeta med kamratrespons. 

Först när eleverna själva får jämföra en text med kunskapsmatrisen kan de få en känsla för 

vad de olika begreppen verkligen står för och det blir tydligt vilka kvaliteter det är som 

efterfrågas i kunskapskraven. Detta är något som även Wiliam & Leahy (2016, s.60) lyfter 

fram som en bra metod för att tydliggöra målen för eleverna. Jag tänker dock att även om 

eleverna på det här sättet får en uppfattning av vad som krävs av dem är det också viktigt att 

lärarna själva har en tydlig uppfattning om innebörden av kunskapskraven. En av de 

intervjuade lärarna i min studie efterfrågar fler konkreta exempel på hur olika elevlösningar 

ska betygsättas vilket jag också tänker skulle kunna bidra till att tydliggöra kunskapskraven. 

 

När det gäller elevernas syn på kunskapskravens tydlighet drar jag slutsatsen att eftersom inte 

heller lärarna är helt på det klara med vilka kvaliteter och kunskaper som efterfrågas i 

kunskapskraven har detta inte heller gått att förmedla till eleverna.  

6.2. Elevers och lärares tolkning av några progressionsord 

När det gäller tolkningen av progressionsord visar min studie att det finns skilda åsikter både 

mellan elever, mellan lärare och elever och mellan lärare om vad orden betyder, men ibland 

också gemensamma tolkningar. Ett exempel där åsikterna både går isär och i viss mån även 

liknar varandra är tolkningen av skillnaden mellan att utrycka tankar och åsikter med viss 

säkerhet och med säkerhet. Här ansåg några elever att viss säkerhet och säkerhet handlar om 
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att lyckas eller misslyckas i olika utsträckning. Några andra menade att den som framför 

något med säkerhet är väl förberedd och exempelvis kan tala utan manus. Även en av lärarna 

är inne på att säkerhet har med framförandet att göra, exempelvis genom att eleven memorerat 

sitt tal. Gemensamt för båda lärarna är att de menar att säkerhet handlar om att de åsikter som 

presenteras ska vara bättre underbyggda. Ingen av lärarna nämner något om att lyckas eller 

misslyckas. För progressionsuttrycket med säkerhet går det alltså att se att eleverna tolkar 

ordet på flera olika sätt som dessutom skiljer sig en del ifrån lärarnas tolkningar. De båda 

lärarnas tolkning är till viss del gemensam. I Gymnasieskola 2011 ges förslag på hur vissa 

progressionsord kan tolkas, men just denna progression beskrivs inte närmare, vilket skulle 

kunna bidra till att tolkningen inte är helt samstämmig. 

 

Ett annat exempel är tolkningen av progressionsordet nyanserat i kunskapskraven för 

momentet Litterturanalys. Här var frågan vad som skiljer en utförlig träffsäker och nyanserad 

textnära analys från en utförlig. Elevernas svar varierade mellan att nyanserat innebär att 

använda olika perspektiv, att göra en ännu djupare analys eller att analysen ska vara oerhört 

bra. Att det handlar om att använda olika perspektiv, som några elever uttryckte, menar också 

den ena läraren, medan den andra säger att det har med språket att göra och med att kunna ge 

flera exempel från texten. Här är alltså några elever överens med en av lärarna medan lärarna 

sinsemellan tolkar ordet olika, vilket också övriga elever gör. Ordet nyanserat förekommer 

också i kunskapskraven för Muntlig framställning och när det gäller tolkningen av ordet i den 

kontexten blev svaren något annorlunda. För eleverna kunde ordet antingen handla om att 

använda flera perspektiv, att ha jobbat med bakgrunden till påståendena eller att använda 

språket på rätt sätt. Här svarade den ena läraren att nyanserart innebär att använda rätt ord och 

att vara tydlig, medan den andra menar att det betyder att presentera olika perspektiv. Den 

beskrivning av innebörden av ordet nyanserat som ges i Gymnasieskola 2011 (2011b. s. 56) 

antyder att ordet främst syftar på användningen av olika perspektiv, men att det också kan 

handla om språk- och stilmässiga kvaliteter. Båda de tolkningar som lärarna gör kan alltså ses 

som korrekta av Skolverket, men eftersom båda lärarna bara tar upp en aspekt kan det vara så 

att de missar den andra aspekten när de gör sina bedömningar. 

 

Att eleverna skulle tolka progressionsorden olika var något jag hade förväntat mig eftersom 

de uttryckt att de upplever dem som så otydliga, men det är intressant att inte heller lärarna är 

överens om vad orden betyder. Detta skulle kunna vara en av förklaringarna till varför 

eleverna tolkar orden olika, men eftersom samtliga intervjuade elever har samma lärare i 
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Svenska måste det bero på något annat, som att läraren, som också uttryckt att hon upplever 

kunskapskraven som otydliga, inte lyckats förmedla sin tolkning av orden till samtliga elever. 

En möjlig förklaring skulle kunna vara att orden är allt för teoretiska och att varken lärare 

eller elever tolkar dem på ett teoretiskt sätt utan på ett mer vardagligt. Som Svensson (2009) 

skriver är detta ett vanligt fenomen som kan uppstå när t.ex. lärare och elever har olika 

förförståelser för olika begrepp. I det här fallet skulle Skolverket kunna ses som den som 

besitter den absoluta kunskapen om progressionsordens betydelse medan både lärare och 

elever tolkar dem mer fritt, utifrån sina erfarenheter. 

6.3. Elevers användande av kunskapskraven 

Jag var intresserad av att undersöka i vilken utsträckning eleverna använder sig av 

kunskapskraven när de ska göra en uppgift och om de i så fall tycker sig ha någon nytta av 

dem. Jag ville också ta reda på om deras användande av kunskapskraven hade något samband 

med sättet som de upplevde att de fått dem presenterade på. Ytterligare en aspekt som jag 

ville undersöka var om det finns något samband mellan elevers förväntningar på sig själva 

och användandet av kunskapskraven. Nedan presenteras vad jag kommit fram till när jag 

jämfört elevernas svar på de olika frågorna. 

 

Av resultatet framgår att det endast är en elev som konsekvent brukar använda sig av 

kunskapskraven, övriga gör det ibland eller inte alls. Den elev som svarat att hen alltid 

använder sig av kunskapskraven svarade också att hen endast ansåg A som ett acceptabelt 

betyg och anpassade sina arbeten efter matrisen för att uppnå önskat betyg. Eleven menade att 

läraren alltid går igenom kunskapsmatrisen med klassen inför ett nytt moment och inför en 

examinerande uppgift.  

 

Också de elever som uppger att de ibland brukar använda sig av kunskapskraven när de löser 

en uppgift har höga förväntningar på sig själva och anser att betygen A respektive B är 

acceptabla. De brukar dock inte sträva efter att uppnå kunskapskraven för ett visst betyg när 

de utför en uppgift utan menar att de brukar göra sitt bästa och hoppas på att det ska ge ett bra 

resultat. De här eleverna anser att läraren mest brukar gå igenom kunskapskraven inför prov, 

men inte så ingående 

 

Av de elever som svarade att de inte brukar anända sig av kunskapskraven har majoriteten 

lägre förväntningar på sig själva än de som använde sig av dem ibland eller alltid. De brukar 

inte heller sträva efter att uppnå ett visst betyg när de utför en uppgift. Det går också att se att 
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dessa elever uppfattar att läraren brukar visa kunskapsmatrisen inför ett nytt moment och att 

de brukar få tillgång till den inför en examinerande uppgift men att läraren då inte går igenom 

den mer ingående. 

 

Jag drar slutsatsen att det finns ett samband mellan att ha höga förväntningar på sig själv och 

att använda sig av kunskapskraven. Det går också att se ett visst samband mellan att uppfatta 

att läraren tydligt presenterar kunskapskraven och att faktiskt använda dem. Den elev som 

alltid använder kunskapskraven uppfattade tydligast av eleverna att läraren går igenom 

kunskapskraven både inför ett nytt moment och inför en examinerande uppgift, medan de som 

svarade att de ibland eller aldig använder sig av kunskapskraven i mindre utsträckning 

upplever att läraren går igenom kunskapskraven med dem. Eftersom samtliga elever i studien 

har samma lärare är det rimligt att anta att det egentligen inte är lärarens faktiska insats som 

spelar roll i det här fallet utan elevernas uppfattning av det hela. En strategi för att få elever att 

oftare använda sig av kunskapskraven skulle kunna vara att engegera eleverna i att bli mer 

uppmärksamma på genomgångarna av kunskapskraven i syfte att få dem att använda dem 

mer. Det skulle naturligtvis också kunna vara så att den elev som redan från början har höga 

mål är mer uppmärksam under genomgången just för att kunna använda sig av 

kunskapskraven i sitt skolarbete. 

6.4. Metoddiskussion 

Det skulle ha varit interssant att genomföra studien med en mer heterogen grupp. De elever 

som jag intervjuade gick alla tredje året på ett naturvetenskapligt program och även om de 

tillhörde två olika klasser hade alla samma lärare i Svenska. Om jag hade haft mer tid skulle 

jag ha velat jämföra den här gruppens svar med svaren från en grupp elever som läser något 

annat program för att se om upplevelsen av kunskapskraven skiljer sig beroende på typ av 

studier. Eftersom de här eleverna, som alla går ett av det mest studieintensiva programmen, 

tycker att kunskapskraven är otydliga och svårtolkade, finner jag det dock rimligt att anta att 

även elever på andra program upplever dem som otydliga. Om eleverna hade haft olika lärare 

i Svenska skulle jag också ha kunnat säga något mer om lärarens betydelse för elevernas 

upplevelse av kunskapskraven. Jag tänker också att det är svårt att dra några generella 

slutsatser av ett så här litet urval, men att jag ändå kunnat visa på vissa tendenser, främst i 

frågan om hur eleverna uppfattar och tolkar kunskapskraven men också när det gäller 

sambandet mellan elevers förväntningar på sig själva och deras användande av 

kunskapskraven.  
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7. Slutsats 

Denna studie har visat att både lärare och elever uppfattar kunskapskraven som otydliga och 

att de på något sätt måste konkretiseras för att bli användbara. Studien har också visat såväl 

elever som lärare tolkar progressionsorden på olika sätt. Vidare har studien visat att elever 

inte tycker sig ha någon nytta av progressionsorden och att de inte använder sig av 

kunskapskraven i någon större utsträckning, men att det finns ett samband mellan att ha höga 

mål och att använda kunskapskraven. Ett samband har också kunnat ses mellan att uppfatta att 

läraren har gått igenom kunskapskraven och att använda sig av dem.  

 

För att få kunskapskraven att göra större nytta för eleverna är mitt förslag att de antingen görs 

tydligare och mer konkreta eller att ett material utformas som gör det enklare för lärare att 

konkretisera kunskapskraven för eleverna. I dagsläget verkar användandet av kamratrespons 

vara en bra strategi för att göra kunskapskraven mer begripliga för elever. 

 

I denna studie undersöks kopplingen mellan hur elever upplever att de blivit informerade om 

kunskapskraven och deras användande av dem. Ett förslag till vidare forskning är en 

uppföljning av studien där kopplingen mellan lärares faktiska förmedlande av kunskapskraven 

och elevers användande av dem undersöks närmare. I en sådan studie skulle intervjuer göras 

med elever som har olika lärare som dessutom har förmedlat kunskapskraven på olika sätt. 

 

 



  30 

 

8. Referenser 

Eklöf H. (2017). Betygen i den svenska skolan. I A. Hult & A. Olofsson (red). Utvärdering 

och bedömning i skolan: för vem och varför? (s.62-76). Stockholm: Natur & Kultur. 

Fejes, A & Thornberg, R. (2015). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber. 

Johansson, S. (2015). Validitet och lärares bedömningar. Pedagogisk Forskning i Sverige, 

20(1-2), 33-49. 

Jönsson, A. (2017). Formativ bedömning. I (red) A. Hult & A. Olofsson (red). Utvärdering 

och bedömning i skolan: för vem och varför? (s. 212-227). Stockholm: Natur & Kultur. 

Saeideh, Fili. 2014. Elevers syn på dagens betygssättning (A till F): En undersökning om 
elevers perspektiv på rättvisa betyg och likvärdig bedömning (Examensarbete). Umeå: Umeå 
universitet. 
Tillgänglig:  
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:743487/FULLTEXT01.pdf  
 
Selghed, B. (2011). Betygen i skolan. Stockholm: Liber. 

 

Selghed, B. (2004) Betygssystemet som fenomen ur ett lärarperspektiv. Studies in 
Educational Policy and Educational Philosophy, 2004:2, 26825, DOI: 
10.1080/16522729.2004.11803887 
 

Skolverket. 2017. Betygssättning. Hämtad 2017-03-31, från: 

https://www.skolverket.se/bedomning/betyg  

 

Skolverket. (2011). Gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket. (2016a). Utvärdering av den nya betygsskalan samt kunskapskravens utformning. 

Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket. (2016b). Lärares förtrogenhet med betygssättning. Stockholm: Skolverket. 

Svensson, L. (2009). Användningen av språk vid konstituering och uttryckande av 
uppfattningar av kunskapsobjekt. Pedagogisk Forskning i Sverige, 14(4), 261–276. 
 
Tholin, J. 2006. Att kunna klara sig i ökänd natur. En studie av betyg och betygskriterier - 
historiska betingelser och implementering av ett nytt system. Akademisk avhandling. Borås: 
Högskolan i Borås. 
 



  31 

 

Vetenskapsrådet. (2014). Forskningsetiska principer, inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm. 

Wahlström, N & Sundberg, D. (2015). En teoribaserad utvärdering av läroplanen Lgr 11. 

(IFAU-rapport, 2015:7). Uppsala: Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 

utvärdering. 

Wiliam, D & Leahy, S. (2015). Handbok i formativ bedömning, strategier och praktiska 

tekniker. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Bilaga 1 - Intervju om elevers syn på kunskapskraven i kursen Svenska 3 

 
Till att börja med, ett par frågor om hur du ser på betygsskalan: 

 

1. När du tänker på de olika betygsstegen, hur skulle du då värdera dem, alltså vad är 
acceptabel respektive oacceptabel nivå för dig? 
 

2. Om du tänker mer allmänt på betygsstegen, vad skulle du då säga är ett acceptabelt, 
oacceptabelt respektive bra betyg? 

 

Jag tänkte att vi skulle titta på Kunskapskraven för de olika betygskriterierna för kursen 

svenska 3. Vi kommer att fokusera på de kriterier som hör till momenten muntlig 

framställning och litteraturanalys. 

 
3. Brukar läraren gå igenom kunskapskraven med er inför ett nytt moment? 

 
4. På vilket sätt? 

 
5. Brukar läraren gå igenom kunskapskraven med er inför en examinerande uppgift?  

 
6. På vilket sätt? 

 
7. Brukar du tänka på kunskapskraven när du utför en uppgift? 

 
8. På vilket sätt 

 
9. Brukar du sträva efter att uppfylla kunskapskraven för ett visst betyg 
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10. Om du gör det, tycker du då att din bild av de kunskapskrav som är uppfyllda brukar 
stämma överens med lärarens? Alltså tycker du att du brukar få det betyg som du 
förväntar dig utifrån kunskapskraven? 

 

Vi ska titta på kunskapskraven för momentet muntlig framställning. 

 

E 

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter 

samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. 

Språk, stil och disposition är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation, 

och eleven använder med viss säkerhet retoriska verkningsmedel. Eleven 

har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något 

presentationstekniskt hjälpmedel. 

 

C 

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla 

egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör 

eleven med viss säkerhet. Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare 

och kommunikationssituation, och eleven använder med säkerhet retoriska verkningsmedel. 

Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något 

presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen. 

 

A 

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna 

tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör 

eleven med säkerhet. Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och 

kommunikationssituation och eleven använder med säkerhet och på ett effektfullt 

sätt retoriska verkningsmedel. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med 

säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl 

integrerat i den muntliga framställningen. 

 

11. Vad tänker du när du läser dessa kunskapskrav? 
 

12. Det som skiljer betygskriterierna från varandra är de sk värde- och progressionsorden, 
de ord som är fetade i kunskapskraven, vilken nytta tycker du att du har av dem när du 
ska förstå vad som krävs av dig 
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13. Vilken uppfattning har du av värde- och progressionsordens tydlighet? 

 
14. Vad tänker du är skillnaden mellan att förmedla sina tankar och åsikter med viss 

säkerhet och att göra det med säkerhet? 
 

15. Vad tänker du är innebörden av att förmedla tankar och åsikter på ett nyanserat sätt? 

 

 

Vi ska nu titta på kunskapskraven för litterär analys: 

 

E 

Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett 

författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp 

och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna. 

 

C 

Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller 

ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga 

begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna. 

 

A 

Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av 

ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. I analysen använder eleven med 

säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning 

genom väl valda belägg från texterna. 

 

16. Hur tydliga uppfattar du att dessa kunskapskrav är? 
 

17. Vad skulle du säga skiljer en utförlig textnära analys från en textnära? 
 
 

18. Vad skulle du säga skiljer en utförlig träffsäker och nyanserad textnära analys från 
en utförlig? 
 

19. När du läser att du ska utgå från flera perspektiv, hur många skulle du då tänka att det 
rör sig om? 
 

20. Finns det något du vill tillägga när det gäller kunskapskravens utformning? 
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Bilaga 2 - Kunskapskraven för kursen Svenska 3  

 

Betyget E 
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt 
genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Språk, stil och 
disposition är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation, och eleven använder med 
viss säkerhet retoriska verkningsmedel. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss 
säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel. 
Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika 
källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. 
Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är dessutom till viss 
del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska 
källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för 
språkriktighet. Eleverna behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån 
källmaterialet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar. 
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till 
stöd för den. 
Eleven kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg 
i enkla analyser av retorik. 
Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I 
analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger 
stöd för sin tolkning genom belägg från texterna. 
Eleven kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden 
och historiska utveckling. 

Betyget D 
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. 

Betyget C 
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna 
tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss 
säkerhet. Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations-
situation, och eleven använder med säkerhet retoriska verkningsmedel. Eleven 
har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt 
hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen. 
Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika 
källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. 
Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och 
kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och 
referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleverna behandlar 
källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är klart 
och varierat samt innehåller goda formuleringar. 
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och 
ge välgrundade argument till stöd för den. 
Eleven kan använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga analyser av retorik. 
Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett 
författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och 
verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna. 
Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och 
historiska utveckling. 
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Betyget B 
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. 

Betyget A 
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar 
och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. 
Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation och 
eleven använder med säkerhet och på ett effektfullt sätt retoriska verkningsmedel. Eleven 
har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt 
hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen. 
Elever kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor 
och skriver med utgångspunkt från detta texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är 
sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom väl anpassade till syfte, mottagare 
och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- 
och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleverna behandlar 
källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är träffsäkert, 
klart,varierat och över lag välformulerat. 
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och 
ge välgrundade och nyanserade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant 
sätt bemöta tänkta motargument. 
Eleven kan med god säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga 
och nyanserade analyser av retorik. 
Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett 
tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. I analysen använder eleven med 
säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl 
valda belägg från texterna. 
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det svenska språkets 
släktskapsförhållanden och historiska utveckling. Dessutom kan eleven dra relevanta generella 
slutsatser om språkförändring. 
 


