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Sammanfattning 
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svenska skolsystemet? - En studie om hem- och konsumentkunskaps lärares syn på summativ 

bedömning 

 

Title: What place is given to the tacit knowledge that emerges through action within the 

Swedish school system? - A study of home and consumer teachers' views on summative 

assessment 

 

Författare: Ida Stolt Althén & Matilda Hjälteryd 

 

Typ av arbete: Examensarbete på grundläggande nivå (15 hp) 

 

Examinator: Olof Franck 

 

Nyckelord: Kunskapssyn, Tyst kunskap, Summativ bedömning, Hem- och konsumentkunskap 

 

Studien syftar till att utifrån teorin om tyst kunskap undersöka hur hem- och 

konsumentkunskapslärare värderar kunskapen i ämnet inom den summativa bedömningen. 

Bakgrunden till undersökningen grundar sig på att det inom skolsystemet förekommer en 

kunskapssyn som favoriserar den mätbara kunskapen som går att formulera i ord. Det i sin tur 

väcker frågor kring vad som händer med den kunskapen som visar sig i praktisk handling men 

som inte går att formulera med ord. För att ta reda på hur lärare ser på och förhåller sig till 

detta har fem hem- och konsumentkunskapslärare intervjuats. Därefter har lärarnas utsagor 

sammanställts och analyserats med hjälp av Michael Polanyis begrepp tyst kunskap, Tore 

Nordenstams uppdelning av teoretisk-, praktisk- och förtrogenhetskunskap (Carlgren, 2020; 

Rolf, 1991; Bolin, 2009) och tidigare forskning.    

 

Från resultatet går det att identifiera att hem- och konsumentkunskapslärarna i studien 

värderar den praktiska kunskapen högt vid den summativa bedömningen. Det framgår vidare 

från lärarnas berättande att den praktiska kunskapen är svår att beskriva med ord. Kunskapen 

kan därtill ses förhålla sig till begreppet tyst kunskap och praktisk- & förtrogenhetskunskap 

som beskriver just dess praktiska karaktäristiska drag som är svåra att sätta ord på och som 

lärs ut genom handlande. Det här ställer sig i motsättning till skolans instrumentaliserade 

kunskapssyn som snarare betonar mätbarhet och det som går att uttrycka med ord. Utifrån 

resultatet går det att antyda att de kunskaper som framträder genom praktiska förmågor inte 

får det utrymme som behövs. Om den tysta kunskapen rationaliseras bort inom dagens 

skolsystem finns en risk att den holistiska kunskapssynen som handlar om kunskap i handling 

fragmenteras till att bara utgöras av det mätbara som går att uttrycka i ord. Det går därför att 

spekulera i om bedömningen i hem- och konsumentkunskap på ett rättmätigt sätt speglas av 

kunskap i handling. 
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Inledning 
I dagens samhälle har den vetenskapliga kunskapen fått en framskjuten roll medan den 

praktiska kunskapen fått hålla tillbaka (Gustavsson, 2002). Att teorin tar större plats i skolan 

pekar också tidningen Ämnesläraren på i deras granskning av undervisningstiden mellan 

teoretiska och praktisk-estetiska ämnen från 1994 till idag (Hallonsten, 2022, 22 februari). 

Granskningen visar att de teoretiska ämnenas undervisningstid har ökat med närmare 14 

procent medan de praktisk-estetiska ämnena har minskat med 19 procent (Hallonsten, 2022, 

22 februari). 

 

Hem- och konsumentkunskap är ett av de praktisk-estetiska ämnena i grundskolan. Sedan 

dess införande i grundskolan har ämnesinnehållet successivt utökats till att innefatta mer och 

komplext innehåll, som speglar vår globaliserade värld (Höijer & Hjälmeskog, 2019). I en 

nationell utvärdering av grundskolan, genomförd 2003 (NU-03), beskrev en majoritet av de 

deltagande hem- och konsumentkunskapslärarna att de upplever att ämnet blivit mer teoretiskt 

inriktat sedan dess namn och innehålls-förändring, från hemkunskap till hem- och 

konsumentkunskap (Skolverket, 2005). Vidare pekar Svanelid (2014) utifrån en analys av 

kunskapskraven på att hem- och konsumentkunskap kan ses som det mest teoretiska ämnet av 

grundskolans praktisk-estetiska ämnen. Det grundar han på att fem av de nio kunskapskraven 

i årskurs nio i ämnet är av teoretisk karaktär, och handlar om den kommunikativa förmågan 

att resonera och motivera (Svanelid, 2014). Trots detta anger kommentarmaterialet till 

kursplanen för hem- och konsumentkunskap, att ämnets kunskapssyn vilar på “kunskap i 

handling”, det vill säga att kunskapandet ska genomsyras av en helhetssyn där teori och 

praktik samspelar med varandra (Skolverket, 2011a). Ytterligare betonas att bedömningen i 

ämnet ska bli förstådd utifrån denna kunskapssyn, bedömningen ämnar därför inte till att lyfta 

ut enskilda kunskaper från kunskapskraven liksom det centrala innehållet för att bedöma 

dessa ur sin kontext (Skolverket, 2011a). 

 

En fråga som går att ställa, är vad dagens betygssystem gör med den praktiska kunskapen? 

Detta eftersom betygssystemet är utformat på ett sätt som enbart gör det möjligt att mäta det 

som går att mäta, vilket Wahlström (2015) lyfter som en kritik mot betygssystemets 

utformning. Hur blir det med den tysta kunskapen som visar sig genom praktiskt handlande 

inom hem- och konsumentkunskap?   

 

Ovanstående, tillsammans med vår upplevelse att medstudenter och verksamma hem- och 

konsumentkunskapslärare under studietiden gett uttryck för en viss osäkerhet kring 

förhållandet mellan de praktiska och teoretiska kunskaperna i ämnet har väckt vårt intresse att 

undersöka hur lärare förhåller sig till detta vid bedömningen av elevernas kunskaper.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att med hjälp av teorin om tyst kunskap undersöka hur hem- och 

konsumentkunskapslärare värderar ämnets kunskaper vid summativa bedömningar. 

• Hur prioriterar lärarna mellan de praktiska och teoretiska kunskaperna vid summativa 

bedömningar? 

• Vilka faktorer påverkar lärarnas förhållningssätt inom den summativa bedömningen i 

ämnet? 

Bakgrund 

I det här avsnittet förtydligas studiens problembild som rör huruvida kunskapssynen i dagens 

skol- och betygssystem potentiellt leder till att värden som gestaltas genom handling inte får 

plats. Först ges en inblick i hem- och konsumentkunskapsämnets kunskapsmässiga 

utveckling. Därefter lyfts kunskapens ställning ur ett samhälleligt perspektiv fram. Sist ges en 

inblick i hur kunskapssynen i skol- och betygssystemet förändrats i och med olika 

skolreformer och läroplansförändringar. 

Hem- och konsumentkunskap  

Hem- och konsumentkunskap är ett ämne som har funnits sedan sent 1800-tal men som under 

årens lopp till viss del förändrats gällande innehåll och utformning (Hjälmeskog, 2006). I 

kursplanen för hem- och konsumentkunskap har maten ur olika perspektiv alltid varit i fokus, 

både i form av kunskapsområde och som lärostoff (Höijer & Hjälmeskog, 2019). 

Kunskapsområdet har genom ämnets sex olika kursplaner skiftat i fokus från 

naturvetenskapligt i de tre första, till ett socialt i 1994 års läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet (Lpo 94) och i kursplanen från år 2000, medan den nuvarande (Lgr 11) har ett 

naturvetenskapligt kombinerat med ett socialt (Höijer & Hjälmeskog, 2019). Fokus har 

förskjutits från det lokala hushållet, till globala resurser och även framtidens resurser. Vidare 

har det gällande livsmedel även gått från “jord till bord” till att innefattat “jord till jord”. I 

praktiken har inte bara innehållet förändrats, det har också utökats och blivit mer komplext, 

gammalt fokus finns kvar samtidigt som nya delar lagts till. För lärarna innebär det en allt 

större didaktisk utmaning (Höijer & Hjälmeskog, 2019).   

 

År 2000 reviderades Lpo 94, i och med denna revidering fick konsumtionen ett större fokus 

och namnet förändrades från hemkunskap till hem- och konsumentkunskap, för att på så sätt 

bättre spegla konsumtionens förändrade roll i samhället (Palojoki & Pipping, 2019). Vidare 

tillkom humanekologi som ämnesteoretisk utgångspunkt, det vill säga att vi är en del av ett 

större system (Höijer & Hjälmeskog, 2019). Namnbytet och införandet av konsumentkunskap 

i ämnet sågs enligt många hem- och konsumentkunskapslärare som deltagit i den nationella 

granskningen NU-03 som en teoretisering av ämnet (Skolverket, 2005). Hjälmeskog (2006) 

menar däremot att det utifrån kursplanen inte finns några anvisningar som betonar något 

sådant, enligt henne står det tydligt att eleverna ska visa sina kunskaper i handling.  
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I den nuvarande kursplanen för hem- och konsumentkunskap (Lgr 11), beskrivs ämnets syfte 

vara att ge eleverna kunskaper att klara av arbetet som krävs i ett hushåll och ge dem verktyg 

att göra medvetna val som konsument. Undervisningen ska därmed utveckla en medvetenhet 

för hur dessa handlingar i hushållet hänger ihop med hållbar utveckling utifrån perspektiven 

hälsa, ekonomi och miljö (Skolverket, 2011b). I kursplanen för hem- och konsumentkunskap 

beskrivs kunskapssynen utgöras av kunskap i handling, det betyder att teori och praktik i 

ämnet ska ses som sammanvävda: “Det kan uttryckas som att kunskaper i hem- och 

konsumentkunskap kommer till liv i verklighetsnära situationer där intellekt, känslor, sinnen 

och handlingar förenas.” (Skolverket, 2011b, s.8). Den här kunskapssynen betonas även vid 

bedömningen i ämnet. Tanken är därför inte att kunskaperna ska lyftas ur var för sig och 

bedömas ur sin kontext, i stället ska man se till helheten när de olika kunskapsformerna 

samspelar (Skolverket, 2011b). 

 

Vi anser att ämnets holistiska karaktär som handlar om att teori och praktik ska sammanflätas 

till kunskap i handling, riskerar att fragmenteras till att bara beröra den kunskapen som går att 

formulera i ord till följd av betygssystemets uppbyggnad. I efterföljande delar kommer detta 

belysas och exemplifieras på ett mer ingående sätt.  

Kunskapens plats i samhället och skolan 

Inom den västerländska vetenskapsfilosofin har den praktiska kunskapen en inneboende 

underordning i jämförelse med den teoretiska kunskapen (Carlgren, 2020). Denna kunskap 

hierarkiska hållning framträder också inom utbildningssystemet, genom att den proportionella 

kunskapen, den som är tydligt formulerad och talar om att en person vet att något förhåller sig 

på ett visst sätt, ses som det nödvändigaste för att kunna handla ute i världen (Carlgren, 2020). 

En sådan hållning leder till att kunskapen ses som ett tydligt innehåll en person kan inneha 

mer eller mindre av. Att kunskapen ses på ett sådant sätt riskerar att marginalisera den 

underförstådda och tysta kunskapen (Carlgren, 2020). Det här skulle enligt oss kunna ses som 

en fragmentering av kunskap eftersom fokus mer eller mindre hamnar på kunskapen som är 

tydligt formulerat medan andra delar som inte är tydligt formulerade får ett begränsat 

utrymme. En av filosoferna som motsatte sig den här kunskap hierarkiska hållningen var den 

ungersk-brittiske vetenskapsfilosofen Michael Polanyi (Carlgren, 2020). Han framhöll att all 

kunskap som är förenad med mänsklig aktivitet består av både teoretisk och praktisk kunskap 

(Carlgren, 2020). Vidare poängterar Polanyi att all kunskap oavsett om den används i en 

vetenskaplig eller praktisk verksamhet har en inneboende tyst dimension (Rolf, 1991; 

Gustavsson, 2002). Tyst kunskap innebär i Polanyis bemärkelse, att vi saknar ord för det vi 

gör trots att vi vet hur vi ska göra det. Mycket av det vi människor gör och upplever förblir 

ordlöst, i stället gestaltas det på andra sätt, bland annat genom kroppsspråk (Gustavsson, 

2002). 

Skolans förändrade styrningssystem och synen på kunskap i läroplanen  

Efter andra världskriget fanns en stark politisk konsensus att skolan i Sverige skulle ingå i ett 

gemensamt skolsystem, och år 1950 tog denna politiska reform sin start (Carlgren, 2009). 

Betoningen låg på integration och likvärdighet, den nya skolan skulle därför utgöras av en 

blandning av sociala grupper där alla undervisas på samma villkor. Sociala mål var viktigare 
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än objektivt pedagogiska mål (Carlgren, 2009). Under 1990-talet skedde en rad reformer på 

skolans område som anses ha förändrat skolan på flera sätt. Detta inbegriper friskolereformen, 

införandet av skolpeng och övergången till en decentraliserad ansvarsfördelning samt 

införandet av mål- och resultatstyrning (Lundgren, Säljö & Liberg, 2020; Berg, Petterson & 

Skott, 2015).  

 

I den pedagogiska forskningen inför införandet av Lpo 94, diskuterades att 

kunskapsbegreppet var i behov att omformas för att bättre passa in i den rådande tidsandan. 

Tonvikt läggs på att kunskapen är konstruerad i ett samspel av människor och att kunskapen 

ska ses som något praktiskt och användbart (Berg m.fl., 2015). Vidare läggs också tonvikt på 

bildningsbegreppet, lärarna ska nu ges större frihet att själva välja vad som ska läras. Därtill 

betonas demokratiska förhållningssätt (Berg m.fl., 2015). För att ro detta i hamn behövdes en 

tydligare form av ansvarsfördelning mellan stat och kommun. Staten skulle ges i uppgift att 

formulera övergripande nationella mål och riktlinjer medan kommunen ansvara för 

genomförandet (Berg m.fl., 2015). Skolan gick nu från att vara styrd centraliserat genom att 

staten i huvudsak reglerade skolan och dess utformning till att bli decentraliserad, där staten 

formulerade övergripande mål medan kommunerna blev ansvariga för att organisera och 

planera utbildningen för att nå de uppsatta målen (Jarl & Rönnberg, 2015).  

  

Tanken med dessa reform- och läroplans förändringar var att lärare och elever skulle ges 

större inflytande att omformulera de nationella målen till lokala, anpassade utifrån de skilda 

lokala förhållandena (Jarl & Rönnberg, 2015). Den nya läroplanen skulle nu till skillnad från 

tidigare läroplan inte styras av uppräkningen av olika moment, utan i stället av breda 

målformuleringar. I och med den lokala handlingsfriheten började staten ställa starkare krav 

på granskningar och utvärderingar för att kontrollera verksamheterna (Jarl & Rönnberg, 

2015). Dessa utvärderingar ska också ses i ljuset av internationellt inflytande gällande 

kunskapsmätningar och antagandet om att granskningar leder till högre kvalitet och högre 

måluppfyllelse (Lundström & Rönnberg, 2015). 

  

År 2009 skedde en översyn av kursplanerna (Jarl & Rönnberg, 2015). Vid översynen kom 

man fram till att kunskaperna behövde förtydligas. I varje kursplan skulle nu centrala 

kunskapsområden anges, inte som tidigare bara målen för olika ämnen. Det här innebar att 

kursplanerna som trädde i kraft 2011/12 hade fått tydligare kunskapskrav till förmån för 

mindre lokal tolkning. Revideringen innebar också att läroplanen och kursplanen slogs 

samman till en läroplan för grundskolan (Jarl & Rönnberg, 2015). I praktiken innebar detta att 

läroplanen bestod av en allmän del för hela grundskolan och sedan de olika kursplanerna. 

Kursplanerna innehöll nu ämnets syfte, centralt innehåll och kunskapskrav (Höijer & 

Hjälmeskog, 2019). De tidigare strävansmålen som fanns i Lpo 94, ersattes med långsiktiga 

mål som berörde ämnesspecifika förmågor och som tog plats vid ämnets syfte. Det betonades 

nu att det inte skulle finnas någon begränsning för elevernas kunskapsutveckling, eftersom 

dessa långsiktiga mål inte skulle ses som något som slutligen ska uppnås. I stället var 

kunskapskraven skrivna utifrån de långsiktiga målen, och angav vilka ämneskunskaper 

eleverna ska utvecklat i årskurs 6 och 9 (Höijer & Hjälmeskog, 2019). 
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Bedömning och betygssättning   

En del av lärarens uppdrag utmynnar i att göra pedagogiska bedömningar av elevernas 

kunskaper för att kartlägga och återkoppla lärandet, utvärdera undervisningen och stämma av 

samt värdera elevernas kunskaper (Skolverket, 2020). En vanlig särskiljning görs mellan den 

så kallade formativa och summativa bedömningen. Den formativa bedömningen definieras 

som bedömning för lärande, den tar sin utgångspunkt i elevernas lärande och syftar till att ge 

eleverna konkret information över hur dom kan vidareutvecklas. Den summativa 

bedömningen definieras i motsats som bedömning av lärande, och den tar i stället sin 

utgångspunkt i att sammanställa elevernas kunskaper vid ett avslutat moment eller inför 

betygsättning (Klapp, 2015). Vid dessa summerande kunskapsbedömningar ska läraren 

allsidigt utvärdera elevernas kunskaper i förhållande till kursplanens betygskriterier 

(Skolverket, 2020). Med allsidigt menas att bedömningen genomförts genom olika 

bedömningsuppgifter vid olika tillfällen (Skolverket, 2011b). 

 

Inom kunskapsbedömningar används ofta begreppen validitet och reliabilitet för att tala om 

bedömningens kvalitet (Skolverket, 2011b). Validitet handlar i detta sammanhang om att 

bedömningen utgår från kunskapskraven och att rätt saker bedöms i tillräckligt stor 

omfattning (Skolverket, 2020). Vid betygsättning brukar validiteten vidare anges handla om 

hur väl betyget illustrerar de kunskaper som det är tänkt att illustrera. En låg validitet vid 

betygsättning innebär därmed att betyget inkluderar andra delar utöver ämneskunskaper, 

exempelvis elevers socioemotionella kompetenser (Skolverket, 2020). Med reliabiliteten 

menar Skolverket (2011b) att bedömningen ska vara liknande oavsett vem som bedömer, en 

hög reliabilitet innebär därmed att resultatet av bedömningen bli det samma om det bedöms 

av olika bedömare. Alltså ska bedömningen inte vara relativ eller tolkningsbar (Skolverket, 

2011b). 

Betygsättning 

Det svenska skolsystemet bygger som tidigare nämnts på ett mål- och resultatstyrt system. 

Det innebär att betygssystemet tar sin utgångspunkt i centralt formulerade mål och 

kunskapskrav (Klapp, 2015). Målen syftar till att beskriva vilka kunskaper eleven ska få med 

sig efter avslutad utbildning och kunskapskraven vilka kunskapsnivåer de olika betygen 

motsvarar (Klapp, 2015). Kunskapskraven anges vidare i tre nivåer A, C och E, på varje nivå 

uttrycks fakta, förståelse och analys, varvid begreppen är gemensam för alla skolans ämnen 

(Höijer & Hjälmeskog, 2019). Det här betyder att kunskapskraven är kopplade till 

användningen av förmågor och kunskaper i förhållande till ett ämnesinnehåll, så som att 

eleven exempelvis ska använda ett visst innehåll för att föra resonemang och analysera kring 

detta (Wahlström, 2015). Systemet medför att läraren måste göra komplexa och tidskrävande 

bedömningar eftersom de ska ta hänsyn till att varje nivå eller förmåga innehåller flera olika 

dimensioner som ska bedömas parallellt (Wahlström, 2015). 

 

Betygssystemets enhetligt formulerade kunskapskrav har sin grund i att främja likvärdiga 

tolkningar mellan lärare och möjliggöra för huvudmän och myndigheter att utvärdera 

måluppfyllelse (Wahlström, 2015). Ett problem som uppstår till följd av betygssystemets 

tydligt och enhetligt formulerade kunskapskrav i och med utvärderings funktionen är att det 
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finns en risk att det enbart mäter det som går att mäta (Wahlström, 2015). Det medför att 

andra värden som exempelvis handlar om skolans demokratiska uppdrag riskerar att 

utelämnas (Wahlström, 2015). Det här kan återigen ses som en indikation på att kunskapen 

inom olika ämnen riskera att fragmenteras till följd av betygssystemet och kunskapskravens 

utformning, eftersom det enbart fångar in och värderar det som passar in i denna ekvation, 

medan det som inte gör det riskerar att förbises.  

Tidigare forskning  
I det här avsnittet lyfts forskning som är relevant inom studiens problemområde. Fokus ligger 

därför på forskning som relaterar till kunskapssynen som finns inom det svenska skolsystemet 

och hur det påverkar lärares bedömningar i praktisk-estetiska ämnen. Den första delen berör 

forskning om kunnandet i praktisk-estetiska ämnen och vad som påverkar realiserandet av 

kunskapssynen i hem- och konsumentkunskap. Nästkommande del behandlar den 

instrumentaliserade kunskapssynen som skolsystemet präglas av. Den sista delen berör 

praktisk-estetiska lärares upplevelser av bedömningen inom skolsystemet.        

Kunnandet i praktiska ämnen 

I skolan ska lärare lära ut kunskaper som elever förväntas lära (Carlgren, Ahlstrand, 

Björkholm & Nyberg, 2015). Innehållet eleverna ska lära sig är beskrivet som 

ämneskunskaper och förmågor, men vad det innebär i praktiken är däremot ofta tyst och 

outtalat. Även erfarna lärare med mycket kunskaper kan ha svårigheter att svara på frågan vad 

som krävs för att urskilja och lära sig de förväntade kunskaperna. Till skillnad från teoretiska 

ämnen, där kunnandet i stor utsträckning är artikulerad genom begrepp och konceptuella 

regler, är kunnandet i praktiska ämnen ofta är inbäddat i outtalade handlingar (Carlgren m.fl., 

2015). 

Hem- och konsumentkunskap - kunskap i handling  

Kunskapssynen i hem- och konsumentkunskapsämnet vilar som tidigare nämnt på kunskap i 

handling. Den svenska forskningen pekar däremot på att det finns en potentiell risk att den 

kunskapssynen inte realiseras i praktiken, till följd av bristande förutsättningar i 

undervisningen i form av bland annat tillgången på lokal och lektions längden (Lindblom, 

Arreman & Hörnell, 2013; Bohm, 2021). Avsaknaden av fullt utrustade kök menar Lindblom 

m.fl. (2013) är problematiskt, då det medför till att undervisningen begränsas till att bli 

teoretiskt inriktad, vilket inte överensstämmer med kursplanens syfte med kunskap i handling. 

Vidare betonar de också att lektionstiden för mer än hälften av lärarna i deras studie låg på 

under 120 minuter, vilket försvårar utövandet av kunskap i handling eftersom det inte ger 

utrymme för en undervisning som varvar teori och praktik. I Bohms (2021) studie framgår att 

hem- och konsumentkunskapslärare upplever att undervisningstiden är för kort för att hinna 

med allt som innefattas i ämnet. Utöver tidsaspekten visar det sig att lärarna delar upp teori 

och praktik och bedömer dessa i olika skeden. Hon menar däremot att det hade varit mer 

tidseffektivt att integrera de båda sammanflätade i undervisningen. Liksom Lindblom m.fl. 

(2013) betonar Bohm (2021) att detta inte speglar de övergripande målen i kursplanen, där 

tänkande, sinnesupplevelser och handling ska samspela för att uppnå kunskap. 
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Den instrumentaliserade synen på kunskap i skolsystemet    

Allt som sker i samhället gällande politiska diskussioner, sociala förändringar och den 

ekonomiska utvecklingen ger avtryck på uppfattningen om vilken funktion skolan ska fylla 

(Lundgren m.fl., 2020). Den rådande uppfattningen som finns i ett samhälle över vilken 

kunskap som värderas i skolsystemet genomsyrar sedan läroplaner, utvärderingar och den 

dagliga klassrumspraktiken (Wahlström, 2015). Dagens skola och utbildning präglas enligt 

Lundgren m.fl. (2020) i stor utsträckning av de sociala krafterna som funnits med i 

samhällsdebatten gällande privatisering och marknadens villkor, vilka har sitt ursprung i 

nyliberala marknadsekonomiska idéer från 1980-talet. Vidare präglas skolan också av 

friskolereformen och skolpengen som innebar att flera privata aktörer tog sig in i skolans 

värld. I och med denna utveckling hävdar Lundgren m.fl. (2020) att utbildningen eller synen 

på kunskap instrumentaliserats. Med instrumentalisering menas att utbildning och kunskap 

ska vara användbar, den står i relation till en arbetsmarknad och är ett medel för att öka 

produktionen och effektiviseringen i ett samhälle (Lundgren m.fl., 2020; Gustavsson, 2002). 

En sådan syn skiljer sig från den humanistiska synen på utbildning och kunskap som handlar 

om bildning, det vill säga att kunskapen har ett egenvärde i sig, att vi människor kan finna 

intresse och njutning av att lära oss saker utan att det för den sakens skull finns ett tydligt 

ändamål om vad vi ska ha den till (Gustavsson, 2002).  

Det mål- och kriterierelaterade systemet  

Den instrumentaliserade synen synliggörs också i och med införandet av det mål- och 

kriterierelaterade systemet. Detta utifrån att bakgrunden till införandet av det mål- och 

kriterierelaterade betygssystemet, grundade sig på idén om att alla elever skulle lämna 

grundskolan med godkända betyg (Carlgren, 2009). Carlgren (2009) lyfter att det skiljer sig 

från det tidigare normrelaterade betygssystemet, där prestationerna jämfördes inom gruppen 

med hjälp av en graderingsskala. Inom det normrelaterade betygssystemet ansågs det som 

normalt att ett visst antal elever skulle få de lägsta betygen, medan det inom det senare ses 

som en självklarhet att alla ska nå godkänt (Carlgren, 2009). Förskjutningen mot att alla ska 

nå godkänt har i sin tur ökat trycket på lärarna, genom att dom nu måste hjälpa alla eleverna 

att nå upp till en godkänd nivå (Carlgren, 2009). Vidare belyser även internationell forskning 

att det ökade fokuset på att synliggöra kunskaper som ska bedömas och det allt mer 

detaljerade stödet som elever ges inom bedömningen i kriterierelaterade skolsystem 

undergräver lärandet och värdet av kunskapen. Detta eftersom fokus snarare hamna på 

kortsiktig kriterieuppfyllelse som begränsar lärandet till det kriterierna anger och därmed tar 

bort värdet i hur kunskapen har inhämtats (Torrance, 2007). Den förändrade vokabulären i det 

svenska skolsystemet, som gått från betoning av likvärdighet och en utbildning för alla, till 

konkurrens, fria val, och kvalitet menar vissa forskare leder till en ökad professionalisering, 

medan andra menar att det leder till en avprofessionalisering (Carlgren, 2009). De som pekar 

på det senare lyfter fram att lärarens fokus i och med detta endast hamnar på 

prestationsindikatorer, vilket medför att skolans sociala funktion går förlorad till förmån för 

att skolan blir en vara på en marknad (Carlgren, 2009).      
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Lärares bedömningar i ett mål- och kriterierelaterat system 

Det mål- och kriterierelaterade betygssystemet som svensk skola bygger på syftar till att öka 

likvärdigheten i betygen, samtidigt som ansvaret för detta till stor del fördelas på lärarna 

(Gustafsson, Cliffordson & Erickson, 2014). I det befintliga betygssystemet utgår 

betygsättningen från att alla kunskapskrav inom ett visst betyg måste vara uppfyllda. Det 

betyder att de områden eleven är svagare i inte kan vägas upp av de kunskaper som eleven är 

starkare i (Gustafsson m.fl., 2014). Problematiken med detta är enligt Hyltegren (2014) dels 

att eleverna måste uppnå alla kunskapskrav för en betygsnivå, dels svårigheterna för lärare att 

ens avgöra var gränsen för de olika betygen går. Svårigheterna att avgöra var gränsen går för 

ett betyg exemplifierar han med ämnet svenska. Han lyfter att det där finns ett kunskapskrav 

som för de tre betygsstegen handlar om att kunna läsa med flyt, gott flyt eller mycket gott flyt, 

något han anser är svårt att på ett tydligt sätt kunna särskilja. För att göra systemet mer 

likvärdigt betonar Gustafsson m.fl. (2014) att kunskaperna borde vägas ihop till en samlad 

bedömning eftersom det är rimligt att eleverna av olika anledningar kan få ett lägre betyg på 

enskilda delar, men att det nuvarande systemet inte tillåter detta. Gustafsson m.fl. (2014) 

befarar att betygssystemets utformning gör att vissa lärare ser mellan fingrarna, vilket leder 

till att betygsättningen inte blir likvärdig. Även Hyltegren (2014) spekulerar i att det finns en 

risk att lärare utifrån egna tolkningar anpassar kunskapskraven då kriterierna som finns inte är 

tillräckligt konkreta för att på ett likvärdigt sätt kunna betygsätta eleverna. Han menar dock 

att lärarna inte ska klandras för om betygen inte blir likvärdiga utan att det snarare är 

strukturen och förutsättningarna kring betygsättningen som har brister. 

Lärares upplevelser av bedömningen i ett målrelaterat system     

Svensk bedömningsforskning visar att betygsättningen är en komplex företeelse där både 

interna och externa faktorer ses påverka lärares betygsättning (Klapp, 2015). Till de interna 

faktorerna hör lärarens kunskaper, värderingar och vilken undervisningsfilosofi läraren 

praktiserar, medan de externa faktorerna ses utgöras av nationella prov, styrdokument, 

skolans förutsättningar och vårdnadshavares delaktighet (Klapp, 2015).  

 

I en norsk studie undersöktes lärares uppfattning och upplevelse av bedömningen inom 

praktisk-estetiska ämnen, däribland hem- och konsumentkunskapslärare. Från resultatet 

framkom att lärarna värdesatte de praktiska kunskaperna högre än den teoretiska vid 

bedömning av elevernas kunskaper, varvid lärarna betonade att det teoretiska inte fick ta över 

för mycket (Oltedal, Gamlem, Kleivenes, Ryslett, & Vasset, 2016). Lärarna ställde sig vidare 

kritiska till det starka fokuset på att åstadkomma lärande som enligt dom genomsyrar 

läroplanen, eftersom det minimerar möjligheterna att fokusera på det sociala 

relationsskapandet. Studien visade också att det fanns en bristande kompetens hos lärarna 

gällande vissa av lärandemålen, vilket i sin tur påverkade lärarnas möjligheter att bedriva en 

undervisning och bedömning på ett fullvärdigt sätt. Detta ledde vidare till att lärare värderade 

och fokuserade på de delar av lärandemålen som dom var bra på (Oltedal m.fl., 2016). Vidare 

sågs det personliga omdömet som centralt vid all bedömning, även om konkreta lärandemål 

och kriterier användes, särskilt när det gällde diffusa kriterier. Författarna till studien drar 

utifrån resultatet parallellen att lärarnas syn på ämnet är samstämmigt med 

bildningstraditionen, och att det möjligen påverkar deras låga förväntningar på sin kompetens 
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och förmåga att påverka sina förutsättningar gällande bedömningen i ämnet (Oltedal m.fl., 

2016). 

 

En svensk studie som undersöker lärares upplevelse av bedömning i det kriterierelaterade 

betygssystemet inom det praktisk-estetiska ämnet idrott och hälsa, pekar på att lärarna har 

svårigheter med att beskriva vad eleverna ska lära sig i ämnet, vad som är viktig kunskap att 

inneha och vad som ska bedömas (Annerstedt & Larsson, 2010). Oklarheten i vad som ska 

bedömas ledde vidare till att lärare hade olika uppfattningar om vad som ska bedömas 

(Annerstedt & Larsson, 2010). Det förekommer också en variation mellan lärarna över vad 

som krävs för att nå ett visst betyg, för vissa lärare krävdes endast ett deltagande för att nå 

godkänt medan det för andra krävdes gedigna ämneskunskaper (Annerstedt & Larsson, 2010). 

Oklarheten handlar enligt lärarna om att de saknar tydliga instruktioner över vad som ska 

bedömas och att dem inte fått tillräcklig information om varför de ska omformulera 

bedömningskriterierna till sina egna, eller hur de ska göra det. De pekar också på en 

otillräcklig fortbildning (Annerstedt & Larsson, 2010). Enligt författarna verkar det som att 

lärarna inte ser en tydlig röd tråd mellan vad de anser är ämnets syfte, vad de anser är viktigt 

att eleverna lär sig och vad de bedömer. Författarna trycker vidare på att om det inte är tydligt 

vilken kunskap eleverna ska få med sig kommer detta påverka lärarens formuleringar av 

kriterier för betygsättningen, vilket i sin tur påverkar möjligheten att bedöma på ett rättvist 

och likvärdigt sätt. Från resultatet lyfter Annerstedt och Larsson (2010) avslutningsvis att 

lärarnas bedömning bygger på en tyst och underförstådd bedömningspraktik som leder till en 

icke transparent bedömning vilket vidare påverkar bedömningens validitet, reliabilitet, 

jämförbarhet och rättvisa. 

Teoretiskt ramverk  

I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska ramverk. Nedan följer en beskrivning om 

teorins relevans i den här studien och därefter ges en förklaring till hur teorin tolkas samt 

tillämpas i studien.  

 

Det teoretiska ramverket i denna studie tar sin utgångspunkt i en vetenskapsfilosofisk teori 

om kunskap som framhäver begreppet tyst kunskap. Valet av denna teoretiska utgångspunkt 

grundar sig på att den här studien belyser och problematiserar den rådande synen på kunskap i 

dagens samhälle samt skolsystem, och vad det i sin tur får för konsekvenser för bedömningen 

i hem- och konsumentkunskapsämnet som innefattar praktiska kunskaper som gestaltas 

genom handling. Ytterligare grundar det sig också på att det inom praktiska yrken som 

läraryrket, förekommer en stor del kunskap som inte lätt går att formuleras i ord, trots dess 

centrala betydelse för yrkesutövningen (Bolin, 2009). Vi anser utifrån detta att teorin om tyst 

kunskap därför lämpar sig som analysverktyg för att synliggöra vilken kunskap som 

förekommer i hem- och konsumentkunskap och skolsystemet. För att på ett tydligt sätt sedan 

kunna särskilja den tysta kunskapen från den teoretiska kunskapen vid analysen av resultatet 

används även Tore Nordenstams definition av tyst kunskap (Bolin, 2009).  
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Tyst kunskap 

Begreppet tyst kunskap introducerades av den ungersk-brittiske vetenskapsfilosofen Michael 

Polanyi, när han med stöd från sina tidigare natur- och samhällsvetenskapliga 

forskningserfarenheter försöker utröna den vetenskapliga kunskapens beskaffenhet (Polanyi, 

2013). Polanyis kunskapssyn grundar sig på att kunskapandet är en process vari individ och 

kultur samspelar (Rolf, 1991). Via språket är man med och deltar i kunskapen och de 

föreställningar som finns inneboende i traditioner, kultur och samhället. Individen är med och 

formar samt för vidare den kulturella verklighetsbilden (Rolf, 1991). En kärnpunkt i hans tes 

om kunskap är att “vi kan veta mer än vi kan säga” (Polanyi, s.28, 2013). Han ger exempel på 

detta genom att beskriva att vi människor kan känna igen ett ansikte bland tusentals andra 

utan att exakt kunna förklara vilka drag som gör att vi känner igen ansiktet. Den mesta av den 

här kunskapen menar han är oartikulerad, det vill säga tyst (Polanyi, 2013).  

 

Hans teori grundar sig på att all kunskap har en förgrund och en bakgrund (Carlgren, 2020). 

Förgrunden utgörs av sådant vi är medvetna om (fokal kunskap), bakgrunden däremot, 

fokuserar vi inte på, utan den upplevs i stället av våra sinnen samtidigt som vi fokuserar på 

förgrunden (Carlgren, 2020). Genom detta införlivas bakgrunden i vår kropp som 

underordnad kunskap. Det är sedan i ett samspel mellan förgrunden och bakgrunden som den 

tysta kunskapen bildas. Han menar att det alltid finns en bakgrund till vår fokala kunskap som 

ger en osynlig grund till den. Genom detta förbinder kunskapen oss med världen och fungerar 

som ett redskap för att utvidga våra gränser mot den (Carlgren, 2020).  

Skillnaden mellan teoretisk kunskap och tyst kunskap 

I syfte att urskilja och definiera kunskap som går att uttrycka i ord och den som inte gör det, 

använder sig Tore Nordenstam av en uppdelning mellan tre typer av kunskaper (Bohlin, 

2009). Dessa tre typer av kunskaper består av teoretisk kunskap, praktisk kunskap och 

förtrogenhetskunskap. I denna uppdelning betonar han att de två sistnämnda kunskaperna är 

former av tyst kunskap (Bohlin, 2009). Nedan följer en närmare beskrivning av hur de olika 

typerna av kunskap definieras.   

 

Teoretisk kunskap definieras som kunskap som bygger på välgrundade och sanna påståenden 

som överförs genom läroböcker, föreläsningar och språklig kommunikation (Bohlin, 2009). 

Teoretisk kunskap kan komma till uttryck genom en språklig yttring av ett korrekt svar på ett 

matematiskt tal eller en historisk händelse. Till skillnad från teoretisk kunskap definieras 

praktisk kunskap som de färdigheter och förmågor som krävs vid genomförandet av en 

praktisk uppgift, utan att man för den sakens skull kan uttrycka det i ord (Bohlin, 2009). Ett 

exempel på detta inom hem- och konsumentkunskap kan vara förmågan att vända pannkakor. 

Det är en förmåga som man lärt sig behärska, men som är närmast omöjlig att beskriva i ord. 

Praktisk kunskap kan vidare heller inte överföras så som teoretisk kunskap, här krävs praktisk 

träning (Bohlin, 2009). Vid en praktisk kunskapsöverföring betonas oftast en 

hantverksmästare- och lärlingsrelation, det vill säga, mästaren visar och instruerar varpå 

lärlingen gör likadant på egen hand. Språket kan här förvisso underlätta överföringen genom 

att mästaren går in och korrigerar under praktiserandet, men i huvudsak krävs ett iakttagande 
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och eget praktiserande. Förtrogenhetskunskap påminner vidare i stor mån om praktisk 

kunskap, och definieras som förmågan att känna igen saker (Bohlin, 2009).  

 

Det teoretiska ramverket som nämnts i denna del kommer under studiens resultat- och 

analysdel tillämpas som ett verktyg för att analysera de teman som framkommit i resultatet. I 

nästkommande avsnitt kommer en utförligare beskrivning över genomförandet av denna 

tillämpning. 

Metod  

I det här avsnittet beskrivs studiens metodologiska delar, de val som gjorts och processen för 

studiens framväxt. Inledningsvis beskrivs studiens övergripande design. Därefter beskrivs 

urvalet av studiedeltagare, datainsamling och bearbetning samt analys. Slutligen lyfts 

metodologiska och etiska överväganden. I bilagor finns dokument som är tillgängliga för att 

med transparens synliggöra studiens grund och process. Studiedeltagarna nämns i följande 

och senare delar av studien som lärarna. 

Design  

Studien grundar sig på en kvalitativ forskningsdesign. Valet av en sådan design tar sin 

utgångspunkt i att den här studiens syfte, frågeställningar och problemformulering avser fånga 

upp och beskriva lärarnas upplevelser av den sociala verklighet som de befinner sig i 

(Bryman, 2018). Inom samhällsvetenskaplig forskning som denna studie utgörs av, är den 

teoretiska utgångspunkten en viktig del eftersom den utgör grunden forskningen står på 

(Bryman, 2018). Den utgör en ram för hur de sociala företeelse kan uppfattas och även hur 

resultaten kan tolkas och relateras (Bryman, 2018). Den teoretiska utgångspunkten i studien 

utgår från Michael Polanyis begrepp tyst kunskap och Tore Nordenstams indelning av 

teoretisk-, praktisk- och förtrogenhetskunskap (Carlgren, 2020; Rolf, 1991; Bolin, 2009).   

Urval  

Urvalet i den här studien bygger på ett bekvämlighetsurval. Ett sådant urval innebär att 

studiedeltagarna väljs utifrån deras närhet och tillgänglighet i förhållande till studiens 

författare (Kristensson, 2014). I studien tillämpades en sådan urvalsmetod utifrån studiens 

korta tidsram som begränsade möjligheterna att komma i kontakt med potentiella deltagare. 

Urvalet av studiedeltagarna baserade sig därför på ett kontaktnät som författarna hade sedan 

innan. Vidare tillämpades urvalskriterier för att utifrån kontaktnätet välja deltagare som 

lämpade sig för studiens fokus. Urvalskriterierna innefattade att deltagarna skulle vara lärare 

med behörighet att undervisa i hem- och konsumentkunskap, ha minst fem års erfarenhet från 

yrket samt för närvarande vara praktiserande lärare i ämnet.  

 

De potentiella lärarna skickades via sms eller mail en intresseförfrågan om de var intresserad 

av att delta i studien. Vid denna intresseförfrågan fick lärarna information om studiens 

författare, den övergripande inriktningen och upplägg för studien samt information att ett 

ytterligare informationsutskick skulle skickas några dagar innan intervjuernas genomförande. 
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Lärarna som uttryckt intresse att delta kontaktades och intervju bokades in. Vid denna kontakt 

fick lärarna också frågan om de ville genomföra intervjun digitalt eller på plats, förutsatt att 

avståndet var rimligt i förhållande till författarna. I det andra informations utskicket fick 

lärarna ta del av studiens syfte, intervjuns övergripande teman och de forskningsetiska 

principer studien utgått ifrån. Det slutgiltiga urvalet bestod av fem hem- och 

konsumentkunskapslärare. Samtliga lärare arbetar på kommunala skolor. Tre av dessa lärare 

hade en eller båda författarna haft viss kontakt med sedan innan, resterande lärare var okända 

för författarna.  

 

Datainsamling 

Kvalitativa intervjuer  

I studien genomfördes kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att samla in data. Valet av 

semistrukturerade intervjuer grundar sig på att studiens fokus varit att ta reda på hur lärare ser 

på och förhåller sig till ämnet i studien. I detta syfte är semistrukturerade intervjuer passande 

eftersom de till skillnad från strukturerade intervjuer är mer flexibla när det gäller 

studiedeltagarnas möjlighet att styra in intervjun på det som är meningsfullt och för 

intervjuaren att ställa följdfrågor, som på så sätt kan ge ett större djup i svaren än om 

strukturerade intervjuer tillämpats (Bryman, 2018). Semistrukturerade intervjuer möjliggör 

därmed i större utsträckning att fånga upp deltagarnas upplevelser och tolkningar kring 

fenomenet som undersöks än vad strukturerade intervjuer kan göra, eftersom fokuset då 

snarare är på att kvantifiera svarsfrekvensen (Bryman, 2018). 

Genomförande av intervjuer  

Intervjuerna utgick ifrån en intervjuguide som formulerats innan intervjuernas genomförande. 

Intervjuguiden bestod av tio övergripande frågor som berördes under intervjun. Frågorna 

formulerades på ett relativt öppet sätt som därmed skulle ge lärarna utrymme att besvara de 

utifrån det som ansågs mest relevant ur deras perspektiv. Under intervjuerna höll sig 

författarna i bakgrunden för att minimera risken att påverka lärarnas svar, författarna agerade 

endast när frågor behövde förtydligas eller för att ställa följdfrågor.  

 

Intervjuerna delades upp mellan författarna där en av författarna ansvarade för två intervjuer 

och den andra ansvarade för tre. Alla intervjuer genomfördes digitalt via zoom, vilket 

grundade sig på det stora geografiska avståndet mellan lärarna och författarna. Intervjuernas 

tidsåtgång varierade mellan 30 och 60 minuter per intervju. Innan intervjuerna började 

presenterade författaren sig och småpratade lite med läraren för att skapa en avslappnad och 

bekväm stämning. Därefter delgavs lärarna återigen information om studiens förhållningssätt 

till de forskningsetiska principerna. Slutligen gavs lärarna möjlighet att ställa frågor innan 

intervjun påbörjades. Efter detta påbörjades intervjun och inspelningen startades. Intervjuerna 

spelades in för att lärarnas berättande sedan skulle kunna transkriberas.     
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Databearbetning och analys 

Transkribering  

Det inspelade materialet transkriberades av författaren som genomfört intervjun. Intervjuerna 

transkriberades för att ordagrant kunna analysera materialet. Transkriberingarna varierade 

mellan 5-13 sidor för de olika intervjuerna. 

Tematisk analys 

I syfte att strukturera det transkriberade materialet på ett meningsfullt sätt i relation till 

forskningsfrågorna användes en tematisk analys. En tematisk analys är en kvalitativ 

analysmetod som möjliggör identifiering, analysering och redogörelse av mönster inom ett 

insamlat data (Braun & Clarke, 2006). En fördel med denna analysmetod är att den är flexibel 

eftersom den inte är bunden till ett specifikt redan existerande teoretiskt ramverk, det 

möjliggör för dess användning inom olika teoretiska ramverk eller helt utan. En nackdel är 

däremot att det inte finns exakta riktlinjer över hur den ska gå till (Braun & Clarke, 2006). I 

den här studien används den utifrån tidigare forskning, teori och begrepp, vilket innebär att 

analysen kommer stå i relation till dessa delar. Vidare har den en semantisk inriktning, vilket 

enligt Braun & Clarke (2006) innebär att fokuset ligger på att organisera och tolka data mer 

explicit i stället för att leta efter underliggande budskap. Kärnan in en tematisk analys är att 

fånga teman som är relevant i relation till forskningsfrågorna snarare än att kvantifiera dess 

förekomst.  

 

Analysprocessen ska enligt Braun & Clarke (2006) ses som en kontinuerligt pågående process 

mellan data i sin helhet, data som extraherats, analyserats, kodats och skrivandet av analysen. 

I vår analys har vi tagit inspiration av detta vid genomförandet av analysen. En viktig del i att 

ge legitimitet till den här typen av analysprocess är att beskriva hur analysen har gått till. Det 

leder till en transparens för att andra läsare ska kunna utvärdera och jämföra arbetet med 

andra studier.  

Genomförande av tematisk analys  

Analysprocessen påbörjades med att författarna läste igenom det transkriberade materialet 

från alla intervjuer. Samtidigt som materialet lästes antecknades och markerades potentiellt 

relevanta delar. Detta bidrog till att det fanns en grund att stå på inför påbörjandet av 

kodningsprocessen. Kodningsprocessen började med att intressanta och relevanta 

meningsenheter från material kodades med ord. Koder kan utifrån Braun & Clarke (2006) 

beskrivas som delar i materialet som har intressanta egenskaper för studien. Steget därefter 

bestod av att strukturera det kodade materialet under potentiella huvudteman och underteman. 

Analysprocessen dokumenterades i kodningsscheman bestående av meningsenheter, koder, 

underteman, och huvudteman. När relevanta delar av materialet kodats och tematiseras 

avslutades denna process. Den tematiska analysprocessen resulterade i två huvudteman och 

fyra underteman. Det ena temat benämns som Lärares kunskapssyn och innefattar två 

underteman Värderandet av kunskap och Tolkning av styrdokument. Det andra temat benämns 

som Skolans organisation med underteman Lokal organisation och Värderar tydlighet. Det är 

dessa teman som resultatet och analysen är strukturerat utifrån.  
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Resultatanalys utifrån teoriram och tidigare forskning  

I nästkommande del av databearbetningen analyserades resultatet i form av teman som 

framkommit i förhållande till teoriramen och den tidigare forskningen. Den här processen 

bestod av att lärarnas utsagor skrevs ned, både genom att citera och parafrasera vad som sagts. 

Därefter analyserades dessa utsagor i förhållande till studiens teoretiska begrepp tyst kunskap 

som grundats av Michael Polanyi och teoretisk, praktisk och förtrogenhetskunskap som 

grundats av Tore Nordenstam (Carlgren, 2020; Rolf, 1991; Bolin, 2009). Vidare även i 

förhållande till den instrumentaliserade kunskapssynen som belyses i bakgrunden och den 

tidigare forskningen. Den här sammanvävningen strukturerades sedan under avsnittet Resultat 

och analys. 

Metodologiska överväganden  

I och med att studien syftar till att undersöka och beskriva lärares upplevelser i förhållande till 

forskningsfrågan har en kvalitativ forskningsansats ansetts stämma väl överens med studiens 

utformning gällande datainhämtning och analys. En sådan forskningsansats medför i sin tur 

till att vissa faktorer behöver tas i beaktning för att upprätthålla en rättmätig 

forskningsprocess. Inom den kvalitativa forskningen används därför begreppet tillförlitlighet 

(Bryman, 2018). Tillförlitlighet delas vidare upp i fyra underkategorier; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2018), vilka 

nedan diskuteras i förhållande till den här studien. 

 

Studiers trovärdighet berör huruvida studiens speglar den sociala verkligheten som den syftar 

till att beskriva, med stort fokus på att forskningen förhåller sig till vedertagna 

forskningsregler (Bryman, 2018). För att upprätthålla det, har studien utförts i förhållande till 

de forsknings principer som nämns under etiska överväganden. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades, varvid delar från intervjuerna som upplevdes svåra att uppfatta lyssnades 

igenom igen för att stärka trovärdigheten. Trovärdigheten har också stärkts genom att lärarna 

givits möjlighet att se över materialet innan det analyserades för att kunna göra korrigeringar i 

sitt berättande. Detta har möjliggjort till att i stor utsträckning göra en ordagrann tolkning av 

lärarnas utsagor som minskat risken för misstolkningar. Det ska också tilläggas att det har 

funnits en medvetenhet om att deltagare i urvalet som författaren haft en viss kontakt med 

sedan innan skulle kunna påverka lärarnas utsagor och därmed studiens trovärdighet. För att 

minimera risken ställdes alla frågor på samma sätt till alla lärarna även om viss information 

redan var känt för författarna. Vidare ställdes även följdfrågor om författaren upplevde att 

lärarna tog förgivet att författaren kände till vissa delar av svaren sedan innan. En annan del 

som kan påverka trovärdigheten vid valet av intervju som metod är det som kallas 

intervjuareffekten, det innebär att lärarnas utsagor kan ha färgats av författarnas identitet 

(Denscombe, 2009). Det här försökte som tidigare beskrivits minimeras genom att författarna 

höll en neutral hållning under alla intervjuer.   

 

Överförbarhet handlar inom kvalitativ forskning om att resultatet har fokus på en viss 

egenskap i den sociala verkligheten, snarare än fokus på representativitet och 

generaliserbarhet som inom den kvalitativa forskningen (Bryman, 2018). I den här studien 

innebär det att urvalet därför inte kan ses som representativt för alla hem- och 
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konsumentkunskapslärare som grupp. Det medför att det inte går att dra några långtgående 

slusatser som kan generaliseras till alla hem- och konsumentkunskapslärare. Studiens resultat 

bör därför tolkas som att detta är potentiella sätt som lärarna beskriver sin sociala verklighet. I 

sin tur innebär det att det inte kan utesluta att det även kan finnas andra sätt att tolka 

forskningsfenomenet på.  

 

Pålitlighet kan inom kvalitativa studier ses som en motsvarighet till den kvantitativa 

reliabiliteten, även om upprepbarhet inte är i fokus då eftersom det sällan är möjligt när 

studien rör en specifik kontext (Bryman, 2018). I stället hamnar fokus här på att upprätthålla 

en transparens i forskningsprocessen för att utomstående granskare ska kunna bedöma 

studiens pålitlighet (Bryman, 2018). I syfte att stärka studiens pålitlighet har fokus varit på att 

tydligt beskriva studiens metodologiska val och tillvägagångssätt. För att ytterligare öka 

studiens pålitlighet, sparas allt material som använts och tagits fram tills dess att studien är 

avslutad. Till sist har möjlighet att styrka och konfirmera tagits in i beaktningen. Detta rör 

författarnas medvetna hållning till att studien inte är objektiv i den meningen som kvantitativ 

forskning, och även att författarna tagit avstånd från att egna värderingar påverkat forskningen 

(Bryman, 2018). I den här studien har det inneburit att författarna under hela 

forskningsprocessen har tagit ett aktivt steg tillbaka för att inte låta egna teoretiska 

värderingar och positioner speglas i materialet.  

Etiska överväganden 

I syfte att genomföra studien på ett etiskt godtagbart sätt har de fyra forskningsetiska 

principerna nogsamt beaktats i den här studien. Forskningsetiska principer är en vägledning i 

hur god forskning bör bedrivas, det vill säga för att uppnå en god forskningssed 

(Vetenskapsrådet, 2017). De fyra forskningsetiska huvudprinciperna handlar om att skydda 

deltagarnas intresse, garantera att deltagandet är frivilligt och baserat på informerat samtycke, 

undvika falska förespeglingar och bedriva forskningen med vetenskaplig integritet samt följa 

den nationella lagstiftningen (Denscombe, 2009).  

 

Den första som handlar om att skydda lärarnas intresse har tillämpats genom att nogsamt 

skydda deras identiteter under hela studiens genomförande. I den här studien har det ansetts 

extra angeläget eftersom ämnet berör bedömningen som är en typ av myndighetsutövning och 

för att hem- och konsumentkunskapslärare är en relativt liten lärargrupp i förhållande till 

andra lärargrupper. Av dessa anledningar har information kopplats till de olika lärarnas 

arbetsplatser eller orter de arbetar på valts att inte lyftas eftersom det potentiellt skulle kunna 

röja deras identitet. Lärarnas namn i studien har därför också fingerats. Vidare har lärarnas 

utsagor noggrant kontrollerats så att informationen inte kan ge ledtrådar som skulle kunna 

undanröja deras eller någon annans anonymitet. Lärarnas intresse har också tagits tillvara på 

genom att samtliga lärare fick samma information tilldelad till sig och genom att intervjuerna 

genomfördes från samma intervjuguide, detta för att deltagandet i studien skulle ske på så lika 

villkor som möjligt enligt rättviseprincipen (Kristensson, 2014). Lärarna informerades också 

om att dom skulle få den färdigställda studien skickad till sig för att kunna ta del av och 

potentiellt kunna dra nytta av studiens resultat.   
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Delen som rör att garantera frivilligt deltagandet som baserat på informerat samtycke 

upprättades genom att lärarna både via informationsutskicket och innan intervjun startade fick 

ta del av studiens syfte och tillvägagångssätt. Det innebar att lärarna fick reda på ämnet 

studien skulle beröra, vilka som stod bakom den, i vilket syfte den upprättats, vad deras 

deltagande skulle innebära och vilka övergripande teman som skulle beröras. Dom fick här 

också information om materialets konfidentiella behandling, det vill säga att deras identitet 

inte på något sätt skulle röjas i studien och att materialet skulle hanteras på ett säkert sätt samt 

att det inte skulle spridas till tredje part (Bryman, 2018). Ytterligare informerades här om att 

deltagandet var frivilligt och att det kunde avbrytas när som helst under studien, utan 

konsekvenser eller förklarade skäl. För att säkerställa samtycke tillfrågades lärarna 

innan intervjun började om de gav sitt samtycke till att delta i studien. Vidare tillfrågades 

även om samtycke gavs till att intervjuerna spelades in. 

 

I syfte att undvika falska förespeglingar och upprätthållandet av en vetenskaplig integritet har 

det transkriberade materialet noggrant kontrollerats för att se över att det överensstämmer 

med vad som sagts i intervjuerna. Lärarna gavs vidare också möjlighet att läsa det 

transkriberade materialet för att se till att vad som sagts uppfattats rätt. På detta sätt har det 

därigenom varit möjligt att i största mån ge en rättvis bild av lärarnas utsagor. Därutöver har 

studiens tillvägagångssätt beskrivits för att det ska framgå hur processen genomförts som 

därigenom bidrar med en transparens. Transparensen är viktigt för att utomstående ska kunna 

granska tillförlitligheten i det som genomförts (Bryman, 2018). Av den anledningen har även 

möjliga felkällor lyfts och diskuterats under metoddiskussionen.  

Resultat och analys  

I denna del kommer studiens resultat och analys presenteras. Den är strukturerad utifrån 

följande teman Lärares kunskapssyn och Skolans organisation och underteman Värderandet 

av kunskap, Tolkning av styrdokumenten, Lokal organisation och Värderar tydlighet, som 

framkommit genom den tematiska analysen. Under varje tema och undertema följer en invävd 

analys som baseras på studiens teoretiska ramverk, kunskapssynen som belyses i bakgrunden 

och den tidigare forskningen. 

Presentation av deltagande lärare  

I den här studien deltog fem kvinnliga hem- och konsumentkunskapslärare från fem olika 

kommuner i mellersta Sverige. Åldrarna på lärarna varierar mellan 39-63 år. Alla lärare utom 

två, undervisar i ämnet på heltid. En av dessa två lärare undervisar även i matte, biologi och 

kemi på samma skola medan den andra undervisar på universitet. Lärarnas erfarenhet av att 

arbeta som hem- och konsumentkunskapslärare varierar mellan spannet 10-37 år. Lärarna 

kommer i resultat- och diskussionsdelen benämnas som lärare 1, lärare 2 och så vidare.   
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Lärarnas kunskapssyn  

Värderandet av kunskap  

Genom lärarnas berättande framträder den praktiska kunskapen stå i centrum i den summativa 

bedömningen i ämnet. Lärare 2 beskriver att de praktiska kunskaperna är avgörande i 

bedömningen eftersom hon anser att dom är en så stor del av ämnet. Även lärare 5 poängterar 

vikten av dessa kunskaper genom följande citat: “Det är ju inget teoretiskt ämne det är ju ett 

praktiskt ämne där dom ska lära sig att, ja men att hand om, du ska kunna klara att sköta dig 

själv så småningom” (Lärare 5).  

 

Teorin i ämnet ses vidare av lärarna som något som står i förhållande till praktiken. Lärare 2 

nämner följande: 

Teoretiskt.. förlitar jag mig inte bara i skriftliga inlämningar i det som dem har skrivit, vilket kan vara 

jättebra. Men då måste de också kunna prata om det i en dialog när de går runt, “hur kommer det sig att 

du gör så här” att de då liksom visar och även kan omvandla det praktiskt tycker jag. (Lärare 2).  

Lärare 3 beskriver att hon ser maten som ett verktyg för att bygga resterande kunskaper i 

ämnet. Att lärarna i den här studien ser på kunskapen i ämnet på detta vis kan utifrån Tore 

Nordenstams tre typer av kunskaper tyda på att lärarnas syn på ämnets inneboende kunskap 

handlar om praktisk- och förtrogenhetskunskap (Bolin, 2009). Snarare än den teoretiska 

kunskapen. Dessa två typer definieras utifrån den här uppdelningen som tyst kunskap. 

 

De praktiska kunskaperna framhävs vidare som självklara och inbyggda i ämnets summativa 

bedömningar genom lärarnas berättande. Lärare 1 beskriver självklarheten kring den praktiska 

bedömningen på följande vis: “För i det praktiska fattar man ju att man tittar..?” (Lärare 1). 

Att den praktiska kunskapen framstår som självklar kan i relation till Polanyis teori om tyst 

kunskap tolkas som att den utgör det som han beskriver som bakgrunden till kunskapen 

(Carlgren, 2020). Bakgrunden innefattas av det som inte står i fokus, utan det som vi upplever 

med våra sinnen, medan fokus i stället är riktat på det medvetna i förgrunden. Bakgrunden 

införlivas utifrån detta synsätt i vår kropp som underordnad kunskap, och den kan därför 

utifrån lärarens berättande relateras till deras självklarhet kring den praktiska kunskapen.  

 

Resultatet tyder vidare på att lärarnas kunskapssyn ställer sig i motpol till den proportionella 

synen på kunskapen som Carlgren (2020) menar är dominerande i utbildningssystemet, som 

handlar om att veta att något i världen förhåller sig på ett visst sätt och som individer anses 

kunna ha mer eller mindre av. Den proportionella kunskapens dominans i utbildningssystemet 

menar Carlgren (2020) riskerar att marginalisera den tysta kunskapen. Vidare indikerar det 

här resultatet på en likhet med hur de praktisk-estetiska lärarna i den norska studien beskrivit 

sig värdera kunskap inom bedömningen i ämnet, där de påtalar att det praktiska görandet har 

en central roll (Oltedal m.fl., 2016). 

 

Samtidigt framgår det också att lärarnas egen syn på kunskapen i ämnet inte går ihop med hur 

de praktiska och teoretiska kunskaperna skrivs fram i kunskapskraven. Lärare 5 illustrerar 

detta genom att säga följande: “Dom praktiska, jag tänker på dom, det är ju egentligen bara 

två praktiska kunskapskrav i årskurs sex, sen är det ju fyra stycken teoretiska i princip.” 
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(Lärare 5). Senare i hennes berättande ger hon uttryck för en viss frustration över detta och att 

hon är kritisk till att ämnet enligt henne fått ett allt större fokus på teori sedan hon började 

arbeta för 37 år sedan. Återigen kan det här ses indikera på att lärarnas syn på ämnet står i 

motpol till den proportionella synen på kunskap. Därtill skulle det också kunna ses relatera till 

att den praktiska typen av kunskap och förtrogenhetskunskaper enligt Tore Nordenstams 

uppdelning, överförs på ett annat sätt än den teoretiska typen av kunskap. Den teoretiska 

kunskapen överförs utifrån denna uppdelning genom läroböcker eller samtal, medan 

praktiska- och förtrogenhetskunskaper överförs genom ett praktiskt görande (Bolin, 2009).  

 

I förhållande till det går det därför att förstå att ämnets upplevda karaktär enligt lärarna, inte är 

förenligt med de flertalet teoretiska kunskapskrav som förekommer i kursplanen. Att läraren i 

denna studie har en syn på att ämnet har teoretiserats överensstämmer med vad hem- och 

konsumentkunskapslärarna i den nationella utvärderingen (NU-03) angav i samband med 

namnbytet och den uppdaterade kursplanen år 2000 (Skolverket, 2005). Hjälmeskog (2006) 

menar däremot att det är anmärkningsvärt att lärarna i den nationella utvärderingen upplever 

det så, hon menar att den intentionen aldrig funnits i kursplanen, fokus har hela tiden varit på 

kunskap i handling. En ytterligare möjlig orsak till att lärarna i den här studien och att lärarna 

i den nationella utvärderingen upplever det på det här sättet, skulle kunna relateras till att 

innehållet i hem- och konsumentkunskap har expanderat och blivit mer komplext, där 

gammalt fokus finns kvar på samma gång som nya delar lagts till (Höijer & Hjälmeskog, 

2019). Det skulle också kunna relatera till Jarl och Rönnbergs (2015) beskrivning om att 

kunskapskraven formulerats på ett tydligare sätt i och med revideringen 2009, vilket därav 

möjligtvis inneburit att lärarnas egna tolkningar blivit mer styrd till att röra ett visst begränsat 

innehåll.  

 

Hos flertalet lärare betonas vikten av att kunskapen i hem- och konsumentkunskap ska vara 

meningsfull och användbar för eleverna i framtiden. Lärare 4 beskriver att kunskapen att 

kunna resonera ger eleverna verktyg att göra medvetna och reflekterande val i livet. Hon 

betonar att ta ansvar för sina kunskaper också är viktigt för eleverna att få med sig, då det kan 

hjälpa dem framåt i livet. Även lärare 2 beskriver vikten att få med sig kunskaper till senare 

liv på följande sätt: 

Och alla ska få känna att.. även att jag ska bedöma, så är det ändå ett ämne där de ska få känna att om 

de flyttar hemifrån så ska de ha vissa saker i kylskåpet och känna att “jag kan faktiskt reda ut och laga 

några maträtter (Lärare 2).  

Det här lyfts även i syftestexten för kursplanen i hem- och konsumentkunskap, där ämnets 

syfte beskrivs handla om att skicka med eleverna kunskaper för att kunna sköta ett hushåll 

och vara en medveten konsument (Skolverket, 2011b). Att lärarna upplever att utbildningen 

ska vara meningsfull för eleverna i framtiden kan även lyftas ur en kontext där 

instrumentalisering av utbildningen står i fokus, vilket innebär att utbildningen har en 

samhällsnytta där arbetsmarknadens efterfrågan på kunskaper uppfylls (Lundgren m.fl., 2020; 

Gustavsson, 2002).  
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Mellan lärarna finns det olika inställningar kring bedömningen av de mer teoretiska delarna. 

Lärare 1 menar att klassiska teoretiska prov som eleverna ska plugga till är bra för att kunna 

stämma av kunskaper om näringslära och hälsa medan lärare 4 ställer sig mycket kritisk till 

användande av den typen av klassiska prov. Hon beskriver utifrån sig själv och eleverna, att 

hon inte ser värdet i att ha klassiska prov. “Det är därför prov för mig är så himla svårt för, jag 

fångar, jag har svårt att fånga upp allting. Dom, det känns som korvstoppning, dom går ut från 

salen och så kan dom ingenting igen.” (Lärare 4). Hon poängterar i stället användandet av 

uppgifter som mer meningsfullt, det möjliggör enligt henne att eleverna arbetar med något 

som dom sedan kan stanna upp vid och reflektera kring.  

 

Beskrivningen som lärare 4 ger tillsammans med den kritiska hållning som lärare 5 uttrycker 

om att ämnet har teoretiserats, kan tyda på att vissa lärare ställer sig kritiskt till den 

kunskapssyn som finns inom skolsystemet och som baseras på det som är mätbart. Det här 

kan tyda på att det hos hem- och konsumentkunskapslärare finns en kunskapssyn som drar åt 

bildningshållet, att kunskapen har ett egenvärde i sig och inte bara fungerar som ett medel 

(Gustavsson, 2002). Vidare kan det också ses relatera till hur de praktisk-estetiska lärarna i 

den norska studien upplever ämnets inneboende värde, vilket därför gör att de ställer sig 

kritiska till läroplanen som har ett stort fokus på att åstadkomma ett mätbart lärande (Oltedal 

m.fl. 2013). På samma spår menar även Wahlström (2015) att betygssystemets utformning 

kan göra det svårt att bedöma sånt som inte tydligt går att mäta. I förhållande till Wahlström 

(2015) kan man då spekulera i om värden som handlar om bildning ens får chans att framträda 

i betygssystemet och inom bedömningen inom hem- och konsumentkunskap, eftersom 

betygssystemet fokuserar på det som är mätbart. Kanske är det detta som leder till lärarnas 

frustration över att ämnet har teoretiserats, det vill säga att betygssystemet inte gör det möjligt 

att bibehålla värden som inte är hårda och mätbara.    

Tolkning av styrdokumenten 

Samtliga lärare förklarar att de utgår från styrdokumenten när de planerar sin undervisning 

och bedömning, där de beskriver att kunskapskraven är mest styrande. Lärare 3 beskriver det 

som följande: 

Det centrala innehållet då.. det står ju vad det är som jag ska undervisa om, det är ju riktningen. Sen 

lägger jag ju upp planeringen efter kunskapskraven så att jag börjar uppifrån och så arbetar jag mig 

neråt till slutet på terminen. (Lärare 3).  

 

 Lärare 4 ställer sig kluven till hur hon ska tänka gällande kunskapskraven, om de ska styra 

eller inte styra undervisningen. Hon beskriver: 

 

Jag försöker liksom att (tyst en stund) se till att undervisningen ändå landar i, så att jag kan bedöma den. 

Det blir väldigt svårt annars, att bedöma summativt sen då som man ska göra vid terminsslut, om jag 

inte har tittat på kunskapskraven. Även om dom är, det ska inte styra undervisningen. Det är det, det 

som pratas mycket om idag, att kunskapskraven styr undervisningen. (Lärare 4).  

 

Det här tydliggör hur styrande kunskapskraven är för hem- och konsumentkunskapslärarnas 

summativa bedömningar, samtidigt som det också tydliggör att det finns en diskrepans mellan 

om det är rimligt att låta dem styra bedömningen så pass mycket som de gör. Det sistnämnda 
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skulle därför kunna uppfattas som att det finns en viss oklarhet kring hur styrdokumenten ska 

tolkas.  

 

Tolkningen av vad som ska bedömas uppges kunna skilja sig mellan kollegor i samma ämne. 

Lärare 1 berättar hur det funnits delade meningar om hur man ska bedöma de praktiska 

kunskaperna i ämnet under en ämnesträff i kommunen. Hon beskriver att de utifrån ett 

videoklipp där en person kokar potatis i kallt vatten haft en diskussion om hur man gör när 

man kokar potatis.   

 

(..) och då lägger han i potatis i kallt vatten som får ligga där en stund och för mig är det inte rätt då för 

då försvinner ju C-vitaminerna och då är det en av HKK- lärarna som säger “men så gör jag alltid 

hemma”, okej, men då hade du fått E hos mig. (Lärare 1).  

 

Även lärare 4 beskriver hur de i ämneslaget har olika syn på vad som ska bedömas i ämnet. 

Vidare betonar hon komplexiteten med att tolka styrdokumenten genom att säga:  

 

Det står ju inte någonstans i läroplanen att dom ska kunna 6 näringsämnen, faktiskt. För att kunna 

planera måltider som är balanserade och varierade så bör man ju kunna det, så det är lite hur man som 

lärare tolkar, faktiskt. (Lärare 4).  

 

Det framkommer även från intervjuerna att lärarna gör egna tolkningar och anpassningar 

utifrån styrdokumenten. Lärare 2 menar att hon inte varit stenhård med att betygsättningen 

ska spegla elevens lägsta betyg i ett område, utan försökt se till helheten över vilka kunskaper 

eleven har uppvisat. Hon menar att det finns så mycket som kan påverka elevernas 

prestationer i skolan såsom familjeomständigheter eller att bara vara tonåring, att det inte hade 

känts schysst att låta en del få en så central roll.  

 

Ytterligare framkommer det att lärarna stundtals har svårt att formulera eller sätta ord på 

ämnets karaktär och bedömningen i ämnet. Lärare 1 menar att det är svårt att förmedla till 

eleverna varför de hamnat på en viss nivå inom den praktiska delen av bedömningen. På ett 

liknande sätt beskriver lärare 4 “att ämnet är att ta på”, samtidigt som hon senare också säger 

att ämnet är “svårt att ta på ibland”. Hon betonar därför att det i och med ämnets praktiska 

karaktär är viktigt att konkretisera vad eleverna ska kunna. Lärare 5 uttrycker att hon tycker 

att det är svårt att sätta ord på vad hon gör inom bedömningen, hon menar att hon gör mycket 

för att eleverna ska klara kunskapskraven men att det är svårt att beskriva med ord. Lärare 4 

säger också att bedömningen i matlagningen oftast har med en känsla att göra, att man kan 

känna hur bra en elev är. Bland lärarna används orden hålla ordning, smidighet och flyt 

frekvent när dom pratar om vad dom tittar på i den praktiska bedömningen.  

 

Meningsskiljaktigheterna mellan lärarna över vad som ska bedömas och svårigheterna med att 

beskriva bedömningen i ämnet skulle återigen kunna tyda på att ämnet i hög grad utgörs av 

tyst kunskap. Detta eftersom praktisk- och förtrogenhetskunskap i relation till Tore 

Nordenstams definition, till sin natur inte lätt går att formulera i ord så som den teoretiska 

kunskapen gör (Bolin, 2009). I stället synliggörs de typerna av kunskap genom iakttagelse 

och handling. Vidare även utifrån att den tysta kunskapen i förhållande till Polanyis teori ses 
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finnas i bakgrunden och vara invävd i vår kropp, vilket innebära att den kommer till uttryck 

på andra sätt än via det verbala språket, genom exempelvis kroppslig gestaltning (Carlgren, 

2020). Det här kan i sin tur tänkas göra det svårt för lärarna att dels förmedla explicit vad de 

tittar på i bedömningen, dels tolka kunskapen i kunskapskraven på ett enhetligt sätt. 

  

Utmaningarna med att förhålla sig till vad som ska bedömas i det mål- och kriterierelaterade 

systemet går även att se i Annerstedt & Larssons (2010) studie, där de betonar att lärarna har 

svårt att veta exakt vad som ska bedömas, vilket därmed leder till att lärare bedömer olika. 

Författarna menar att om lärarna inte har klart för sig vilken kunskap som ska bedömas leder 

detta till att deras formulering över vad som ska bedömas blir otydligt, som i sin tur medför 

till att bedömningen inte blir likvärdig och rättvis. Det här sätter också fingret på det Carlgren 

m.fl. (2015) beskriver som handlar om att innehållet eleverna förväntas lära sig finns 

nedskrivet som förmågor, men vad det innebär i praktiken oftast är tyst och outtalat. Vidare 

kan det för hem- & konsumentkunskap och idrott & hälsa som Annerstedt & Larssons (2010) 

studie lyfter tänkas bli ännu mer komplicerat att råda i vilken kunskap som ska bedömas 

utifrån att båda dessa ämnen innehåller mycket praktisk kunskap, som utifrån Tore 

Nordenstams och Polanyis definition i mångt och mycket kan ses som tyst kunskap (Bolin, 

2009; Carlgren, 2020). I relation till att det svenska betygssystemet vidare är utformat för att 

upprätthålla likvärdighet och att ansvaret för att tolka kunskapskrav och sedan se över vilka 

kunskaper som bedöms, läggs på lärarna, kan det tänkas bli ett väldigt stort och kanske till 

och med omöjligt uppdrag som läggs på dessa lärare utifrån ämnets natur (Gustafsson m.fl., 

2014). Att hela detta ansvar läggs på lärarna menar Gustafsson m.fl. (2014) i sin tur 

medverkar till att minimerar chansen för att kunna göra likvärdiga bedömningar som systemet 

syftar till. Hyltegren (2014) lyfter att bristerna som orsakar olikvärdighet i betygssystemet 

inte går att skylla på lärarna när de bara utövar sitt uppdrag utifrån riktlinjer och 

förutsättningarna som finns. I stället betonar han att det i grunden är fel i systemet och 

utformningen av betygsystemet som det ser ut nu, inte gör det möjligt för likvärdiga 

bedömningar.  

Skolans Organisation 

Lokal organisation 

I lärarnas upplevelser framträder att lokala förutsättningar inverkar på undervisningen och 

bedömningen. Från lärare 1 och 4 framgår att skolledningen kommit med direktiv över hur 

dom ska förhålla sig kring den egna bedömningspraktiken. Lärare 1 beskrev att skolan för 

flera år sedan började med något som kallas baklängesplanering, vilket innebär att man 

planerar undervisningen utifrån kunskapskraven. Hon uttrycker dock att det är något som man 

inte ska göra idag men som hon ändå till viss del förhåller sig till. Lärare 4 berättar att 

skolledningen på hennes skola kom med direktiv att skolan skulle börja med prov-prov, det 

vill säga att eleverna ska ha ett prov före provet. Hon beskriver att hon upplevde ett obehag 

när detta kom på tal och att hon ställde sig kritiskt till värdet av att ha detta, men att hon 

testade det en gång ändå. För henne innebar det att hon överförde de delar som hon brukar 

testa praktiskt i köket till att i stället testa dom genom ett teoretisk prov. Det här resultatet 

visar på hur den lokala styrningen av skolan direkt och indirekt styr lärares 
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bedömningspraktik samt att denna styrning kan ses favorisera en viss typ av kunskapssyn. I 

förhållande till Tore Nordenstams tre typer av kunskap skulle skolledningens syn på vilken 

kunskap som är viktig att få med inom bedömningen ses sammanfalla med teoretisk kunskap, 

medan lärarens egen syn på vad som är viktig kunskap, snarare sammanfaller med dom andra 

typerna av kunskap (Bolin, 2009).    

 

En ytterligare del som påverkar undervisningen är tillgången på lokal och utrustning i köket. 

Lärare 4 berättar att ledningen på hennes skola värderar inköp av IT-utrustning, hon säger: 

“Så att såna saker har vi, och vår skolledning är väldigt för sånt, så vi får köpa in, vi kan äska 

pengar, bara det kan användas av många ämnen.” (Lärare 4). Senare i hennes berättande 

framgår det däremot att hon upplever att det finns begränsade resurser gällande utrustningen i 

köket för undervisningen i hem- och konsumentkunskap. Det medför att hon blir tvungen att 

prioritera mellan att laga mat och att ha viss köksutrustning. Återigen kan det här utifrån Tore 

Nordenstams tre typer av kunskap tolkas som att den teoretiska kunskapen favoriseras 

eftersom IT-utrustningen möjligtvis endast är kompatibel med den typen av kunskap, medan 

praktisk kunskap och förtrogenhetskunskap som hänger ihop med den praktiska matlagningen 

prioriteras i mindre utsträckning (Bolin, 2009).  

 

Lärare 5 berättar att det inom hennes kommun endast finns ett kök för undervisningen i hem- 

och konsumentkunskap på mellanstadiet, vilket är det köket hon undervisar i. Det medför att 

dom eleverna hon inte har möjlighet att ta emot och undervisa, undervisas i icke-anpassade 

lokaler av mellanstadielärare som inte är behöriga i hem- och konsumentkunskap. Hon menar 

att det bidrar till att dessa elever får sämre förutsättningar att nå högre betyg inom den 

praktiska delen när dom senare kommer upp på högstadiet. På liknande sätt indikerar detta 

resultat precis som ovanstående att styrningen i form av tillgången på resurser mer eller 

mindre favorisera en viss typ av kunskapssyn som sedan resulterar i att undervisningen och 

bedömningen i ämnet utmynnar i den typ av kunskapssyn.    

 

Ovanstående resultat kan tänkas antyda den teoretiska kunskapens överordnade ställning inom 

skolsystemet (Carlgren, 2020). Det går också utifrån detta resultat att dra en parallell till att 

lärarens bedömningsautonomi begränsas, eftersom de dels styrs i hur dom ska bedöma men 

också indirekt genom tillgången på resurser i form av lokal och utrustning. Detta står sig dock 

i motsättning till det mål- och kriterierelaterade betygssystemets grundintention som handlade 

om att läraren skulle ges en större frihet (Jarl & Rönnberg, 2015). Snarare styrker det 

resultatet forskning som pekar på att skolsystemets ökade fokus på konkurrens, fria val, och 

kvalitét leder till en avprofessionalisering, eftersom fokus endast hamnar på det mätbara 

(Carlgren, 2009). Avsaknaden av utrustningen och ändamålsenlig lokal i hem- och 

konsumentkunskapsundervisningen kan vidare enligt Lindblom m.fl. (2013) göra att det blir 

svårare att uppnå kunskap i handling eftersom det finns en risk att detta leder till att den 

teoretiska kunskapen får ett företräde.  

Värderar tydlighet  

Lärarna beskriver vikten av att tydliggöra för eleverna vilka kunskaper de förväntas lära sig 

och vart dom befinner sig kunskapsmässigt. För att göra det används olika digitala system, 
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mallar och matriser. En fördel med tydliggörandet beskrivs av lärare 3 och 5 handla om att 

dem inte upplever sig bli ifrågasatt i sin bedömning av elever och vårdnadshavare. Lärare 3 

beskriver sig använda en matris där hon har konkretiserat de olika betygsstegen och 

progressionen mellan de olika betygsstegen för att öka tydligheten gentemot eleverna. Hon 

klargör sedan:  

Innan jag hittade det här systemet så kunde jag känna mig ifrågasatt av eleverna och att jag kanske inte 

alltid kunde vara så tydlig i exakt vad det var som saknades utan då mer tog jag som en massa amen så 

(Lärare 3).  

Det framgår också att lärarna önskar mer tid för kollegiala samtal för att på så sätt öka 

tydligheten i vad som ska bedömas och hur man ska bedöma. Lärare 3 beskriver hur deras 

ämnesgrupp under de kommunala ämnesträffarna diskuterat och utformat 

undervisningsmaterial och gemensamma uppgifter med bedömning för varje uppgift. Detta 

arbete har genomförts för att öka likvärdigheten i kommunen, men även för att underlätta för 

elever som byter skola inom kommunen. Genom kollegiala samtal beskriver lärarna att det är 

möjligt att ventilera olika synsätt och tankar kring elevernas kunskaper. Lärare 2 betonar att 

dessa samtal är viktiga för att inte stanna upp i sin utveckling, utan hela tiden ifrågasätta det 

som görs för att veta att man jobbar med rätt saker. Det lärarna beskriver sig vilja diskutera är 

hur man tolkar kunskapskraven i jämförelse med vilka kunskaper eleven har, där flera av 

lärarna upplever att man saknar någon att diskutera de praktiska kunskaperna med. Lärare 1 

beskriver det som följande: “(..) och att egentligen att en kollega är med inne och tittar på det 

praktiska arbetet. För det här med det skriftliga kan man ändå ta med sig och kolla “vad 

tänker du om det här?” (Lärare 1).  

 

Ett fokus på tydlighet skulle kunna ses sammanfalla med den instrumentaliserade synen på 

kunskap och utbildning som Lundgren m.fl. (2020) menar dagens skolsystem präglas av, där 

kunskapen mer eller mindre ses som en vara på en marknad. Det skulle också kunna ses 

sammanfalla med betygssystemets utformning som grundar sig på tydligt och enhetligt 

formulerade kunskapskrav, som syftar till att både främja likvärdiga bedömningar och 

kontrollera samt utvärdera måluppfyllelse inom systemet (Wahlström, 2015). Det kan därtill 

även tänkas vara en effekt av att granskningar och utvärderingar blivit allt mer frekventa i och 

med övergången till det mål- och kriterierelaterade skolsystemet (Jarl & Rönnberg, 2015). Av 

dessa anledningar kan det som resultatet pekar på därför tänkas vara viktigt för lärarna att ha 

kollegiala samtal, där dom tillsammans konkretiserar hur man ska göra kunskapskraven 

tydligare.  

 

Tydliggörandet kan också tänkas vara viktigt för lärarna utifrån att mycket av kunskapen i 

ämnet som tidigare nämnts kan tolkas utgöras av Polanyis och Tore Nordenstams definition 

av den tysta kunskapen (Carlgren, 2020; Bolin, 2009). Detta med tanke på att lärarna tidigare 

lyft att det är svårt att precisera bedömningen i ord. Samtidigt går det att se att det finns en 

inneboende motsättning i lärarnas fokus på att tydliggöra denna typ av kunskap i förhållande 

till hur Tore Nordenstam menar att den tysta kunskapen överförs (Bolin, 2009). Detta 

eftersom den enligt honom överförs genom en mästare-lärlings relation, där mästaren visar 

och lärlingen sedan härmar. Visserligen ses språket kunna underlätta denna 
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överföringsprocess, men i huvudsak är handlandet av betydelse. Tydliggörandet av kunskap 

skulle därför snarare kunna ses hänga ihop med hur Tore Nordenstam menar att den teoretiska 

typen av kunskap överförs, eftersom det sker verbalt (Bolin, 2009).  

 

I relation till ovanstående går det därför att tänka att tydligheten egentligen inte går ihop med 

den tysta kunskapen som förekommer i ämnet. Eller snarare skulle tydliggörandet av den 

kunna leda till att det endast är den praktiska kunskapen som går att formulera med ord som 

blir den kunskapen som mäts och bedöms i hem- och konsumentkunskap. Det här belyser 

problematiken som Wahlström (2015) betonar att betygssystemets fokus på tydligt och 

enhetligt formulerade kunskapskrav medför, det vill säga att det enbart mäter det som är 

mätbart, varvid andra värden som inte är mätbara exkluderas. Det medför potentiellt också till 

det Torrance (2007) poängterar, det vill säga att tydliggörandet av bedömningen sätter fokus 

på uppvisandet av en viss kunskap som därmed undergräver själva lärandet och 

kunskapsprocessen. Fokus för eleverna hamnar då enbart på att klara det som kriterierna 

indikerar (Torrance, 2007). All annan kunskap kan ur ett sådant perspektiv då tänkas bli 

oväsentligt för eleverna.  

Slutdiskussion  
I det här avsnittet presenteras diskussion och vidare forskning. Först diskuteras studiens 

metodologiska styrkor och svagheter. Därefter diskuteras studiens centrala resultat. Sist lyfts 

förslag på vidare forskning.  

Metoddiskussion 

En begränsning som studiens kvalitativa karaktär medför är att det endast fångar upp och 

beskriver det som förekommer i en viss kontext, vilket i sin tur gör att det inte är möjligt att 

dra några generella slutsatser utifrån studiens empiri (Bryman, 2018). Samtidigt som Bryman 

(2018) lyfter att en fördel med kvalitativa intervjuer är dess möjlighet att samla in material 

som är av djupare karaktär. En nackdel med intervju som metod är det enbart baseras sig på 

det deltagaren säger att de gör, och att det kanske inte helt speglar vad de faktiskt gör i 

praktiken. För att i större grad kunna öka tillförlitligheten i materialet hade det därför varit en 

god idé att komplettera intervjuer med deltagande observationer. På så sätt hade det i större 

utsträckning varit möjligt att styrka det deltagarna sa sig göra, med vad dom gjorde i 

praktiken.   

 

En ytterligare del som skulle kunna påverkat studiens tillförlitlighet utifrån valet av intervju 

som metod, är att deltagarna färgats av det som kallas intervjuareffekten. Det innebär att 

deltagaren påverkas av den som intervjuar i form av exempelvis dennes framtoning som 

person eller genom att deltagaren besvarar frågorna på ett sätt som de tror författarna vill höra 

(Denscombe, 2009). För att minimera denna risk eftersträvades en god och avslappnad 

stämning under intervjuerna samt att författarna försökte agera så neutralt som möjligt. Vidare 

kan tillförlitligheten också möjligtvis påverkats av att författarna höll i olika intervjuer. Det 

skulle potentiellt kunna medfört att intervjun speglas av den som höll i intervjun, till skillnad 



25 

 

från om båda författarna deltagit på alla intervjuer. Valet gjordes utifrån att studiens tidsram 

var stram, däremot fanns det en god dialog mellan författarna efter intervjuerna för att stämma 

av och lyfta vad som varit viktigt att tänka på.  

 

Under intervjuernas gång uppmärksammade författarna att intervjufrågorna behövde 

förtydligas och förklaras, vilket kan tyda på att formuleringen av frågorna hade behövt 

korrigeras eller anpassas mer i förhållande till målgruppen. Det kan i sin tur ha medfört till att 

förtydligandet gjorde frågan mer ledande än vad tanken varit, vilket därmed skulle kunna 

minskat deltagarnas frihet att leda in intervjun på det som varit viktigt för dem. Samtidigt 

gavs deltagarna möjlighet att i slutet av varje intervju lyfta sådant som de själva önskat att 

lyfta vilket på så sätt möjligtvis kompenserat för detta.     

 

Studiens urvalsmetod bestående av ett bekvämlighetsurval, som byggde på deltagare som 

fanns i författarnas kontaktnät kan i denna studie ses ha både för och nackdelar. En fördel var 

att spridningen i urvalet var relativt stor gällande deltagarnas ålder och kommunerna som de 

arbetade i. En nackdel var däremot att det hade varit möjligt att få ett mer specificerat urval 

om en annan urvalsmetod hade valts. Det hade kunnat bidragit med att materialet hade fått en 

större variation gällande lärarnas skilda erfarenheter, så som att ha arbetat med olika 

läroplaner och gått olika lärarutbildningar i större utsträckning. Ytterligare en nackdel med 

studiens bekvämlighetsurval var att tre av deltagarna redan varit i kontakt med författarna 

sedan innan. Det kan potentiellt ha medfört att dom i större utsträckning känt att dom behövde 

visa sig i goda lag inför författarna, på samma gång som det å andra sidan möjligtvis gjorde 

att dom kände sig mer trygga och bekväma i situationen, vilket sånt fall kan tänkas leda till 

mer utvecklade och ärliga svar.     

Resultatdiskussion 

Hem- och konsumentkunskapslärarna i denna studie värderar den praktiska kunskapen i 

ämnet högt i den summativa bedömningen. Denna kunskap kan vidare ses stämma överens 

med det som Tore Nordenstam och Michael Polanyi definierar som tyst kunskap (Bolin, 

2009; Carlgren, 2020). Den här kunskapen ställer sig vidare i kontrast till den proportionella 

och instrumentaliserade kunskapssynen som dagens skolsystem präglas av (Lundgren m.fl., 

2020; Gustavsson, 2002; Carlgren, 2009). I praktiken skulle det kunna innebära att den tysta 

kunskapen inte kommer till sin rätt i bedömningen eftersom kunskapen som kan framträda i 

dagens betygsystem vilar på den som går att formulera i ord och sedan mäta (Wahlström, 

2015). Ytterligare kan det också potentiellt vara en bidragande faktor till att lärarna upplever 

en diskrepans mellan den egna kunskapssynen i ämnet och den kunskapssynen som 

kursplanen vilar på. Det går däremot att se att det finns ett inneboende motstånd från vissa av 

lärarna gentemot denna instrumentaliserade kunskapssyn, ett motstånd som kan tolkas värna 

kunskapens bildande funktion, att kunskapen också har ett större värde än enbart det mätbara 

(Gustavsson, 2002).  

  

Vidare går det att se att lärarna i stor utsträckning styrs mot den instrumentaliserade 

kunskapssynen genom kunskapskraven i styrdokumenten och den lokala ledningen. Det går 

till viss del också att se att lärarna anammat den instrumentaliserade kunskapssynen som är i 
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samklang med dagens betygssystem genom att de värderar tydliggörande av kunskaperna i 

bedömningen. Fokuset på att tydliggöra kunskaperna blir dock motsägelsefullt i förhållande 

till att ämnet i hög grad utgörs av den tysta kunskap som inte lätt går att formulera med ord, 

och återigen kan det tänkas leda till att det blir den mätbara kunskapen som får framträda i 

ämnet. Friheten som Jarl & Rönnberg (2015) menar att det mål- och kriterierelaterade 

systemet syftar till, skulle av ovannämnda anledningar mer eller mindre kunna ses som 

bortblåst, i alla fall för hem- och konsumentkunskapslärare som undervisar ett ämne som inte 

passar in i den mätbara mallen.  

 

Sammantaget går det utifrån resultaten i studien att anta, att den praktiska kunskapen som till 

viss del är tyst och som lärarna värderar högt i ämnet inte får framträda i betygssystemet. 

Därtill går det att se att lärarna genom skolans styrning leds bort från denna kunskap och mot 

den instrumentaliserade kunskapen. Risken med att den tysta kunskapen rationaliseras bort 

inom dagens skolsystem, är att den holistiska kunskapssynen som handlar om kunskap i 

handling och som finns inneboende i hem- och konsumentkunskap, riskerar att fragmenteras 

till att endast beröra det mätbara och det som tydligt går att formulera i ord. Utifrån ett sådant 

perspektiv går det vidare att ifrågasätta om bedömningen i hem- och konsumentkunskap 

genom skolans styrning på ett rättmätigt sätt i praktiken kommer spegla kunskapssynen som 

handlar om kunskap i handling.  

 

Om den tysta kunskapen rationaliseras bort i skolsystemet kan det tänkas påverka synen på 

och värdet av kunskap ur ett samhällsperspektiv. Detta eftersom skolans mer eller mindre 

outtalade och enkelriktade kunskapssyn möjligtvis osynliggör andra värden som finns 

inneboende i kunskap. De osynliggjorda värdena kan i sin tur tänkas vara viktiga för att föra 

vidare det kulturarv som finns inneboende i den tysta kunskapen och även för att visa elever 

att det finns en mångfald av sätt att se på kunskap. Det sistnämnda känns extra viktigt 

eftersom skolan är en värdeladdad och socialiserande praktik som har en stor påverkan på 

elevernas liv. Ytterligare är det också viktigt för att skolan ska vara med och främja elevernas 

möjlighet att kunna bli egna subjekt för att hitta sin egen väg i livet. 

Vidare forskning  

I förhållande till att studiens resultat indikerar på att den tysta kunskapen möjligtvis begränsas 

i det svenska betygssystemet hade det varit intressant att i vidare studier fördjupa denna 

analys. Det hade varit intressant att undersöka om detta är något som lyfts fram i den politiska 

skoldebatten eller om det enbart sparsmakat förs fram inom forskarsamhället. Ytterligare hade 

det varit intressant att undersöka hur betygssystemets utformning får konsekvenser i ett vidare 

perspektiv, det vill säga hur det begränsade utrymmet som den tysta kunskapen ges påverkar 

värderandet av kunskapen i ett samhällsperspektiv. Det hade också varit intressant att 

undersöka om praktisk-estetiska lärare upplever sig mer begränsade i sin bedömning i 

förhållande till lärare i teoretiska ämnen. Detta med tanke på att kunskapen i praktisk-

estetiska ämnen i jämförelse med teoretiska ämnen inte harmoniserar med betygssystemets 

utformning i lika stor utsträckning. Det hade också varit värdefullt med fler liknande studier 

som denna för att undersöka problemet på ett djupare plan, det hade exempelvis varit 

intressant att undersöka om och i sådana fall hur den tysta kunskapen framträder i den 
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praktiska verksamheten, det hade med fördel kunnat undersökas vidare genom 

observationsstudier där det kan synliggöras på ett tydligare sätt hur den tysta kunskapen visar 

sig och hur den bedöms. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 
Berätta om studiens syfte och om de etiska principerna. Har respondenten några frågor innan vi börjar 

intervjun? Fråga om respondenten utifrån detta är villig att samtycka till ett deltagande. 

 

Namn: 

Ålder: 

Kön:  

I vilken kommun ligger skolan du arbetar på: 

 

Förutsättningar på skolan 

• Vilka ämnen undervisar du i och hur stor del av tjänsten är i hkk?  

• Är du behörig att undervisa i hkk? Hur länge har du arbetat som 

behörig hkk- lärare?  

 

 

• I vilka årskurser undervisas hem- och konsumentkunskap på din skola och hur 

mycket tid disponeras på vardera årskurs?  

• Hur stora är elevgrupperna?  

 

 

• Hur ser förutsättningar ut gällande undervisningslokalen, tillgången på 

utrustning och kollegor på din skola?  

• Finns det tillgång till tillagningskök, teorisal, läromedel och digital 

utrustning? 

• Har du kollegor som också undervisar i hkk? 

 

 

• Hur ser möjligheterna ut för kollegialt lärande och kollegiala samtal gällande 

bedömningen på din skola? Både i samma ämne och ämnesövergripande  

 

Summativ bedömning i undervisningen 

• Vilka kunskaper anser du är centrala att ta fasta på vid den summativa 

bedömningen i din undervisning? Och varför?  

• Vilka bedömningsformer anser du är mest lämpade för att bedöma 

dessa kunskaper? Och varför?  

 

 

• Vad är mest styrande när du bestämmer vilka bedömningsformer som 

innefattas i den summativa bedömning av elevernas kunskaper? 

• Varför just dessa? 
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• Hur använder du dig av styrdokumenten vid planeringen av den summativa 

bedömningen?  

• Finns det något inom kursplanen som du väljer att fokusera mer eller 

mindre på? och varför?  

 

 

• Finns det kunskaper som du upplever är svåra att bedöma?  

• Vilka? och varför? 

 

 

• Finns det något som du anser hade underlättat för bedömningen i hkk? 

• Vad? och varför? 

 

Övrigt  

• Finns det något mer du skulle vilja tillägga?  
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Bilaga 2: Inbjudan till intervju  

Deltagande i studie - Inbjudan till en intervju 

  

Hej ____!  

Nu börjar det närma sig för ditt deltagande i vårt examensarbete.   

Tid:  

Plats:  

Länk: 

 

Vårt examensarbete syftar till att undersöka hur hem- och konsumentkunskapslärare värderar 

ämnets olika kunskapsformer vid den summativa bedömningen. Vi är därför intresserade av 

att ta del av dina erfarenheter gällande bedömningen i ämnet. Teman som kommer beröras 

under intervjun är följande:  

• Förutsättningar för bedömning i undervisningen 

• Värdering av kunskaper som ska bedömas  

• Förhållningssätt vid val av bedömningsformer  

• Upplevda utmaningar vid bedömning 

Intervjun kommer att spelas in för att vi ska kunna analysera intervjun i efterhand, både 

inspelningen och det transkriberade materialet kommer att raderas efter att studien är 

avslutad.  

Ditt deltagande i studien kommer behandlas anonymt, det vill säga att det inte kommer 

framgå information i studien som kan avslöja din identitet eller vilken skola du jobbar på. Du 

har också rätt att när som helst under studiens gång avsluta ditt deltagande utan att förklara 

dina skäl. 

Vår strävan är att framställa materialet så autentiskt som möjligt.  Vid intresse skickar vi 

därför gärna det transkriberade materialet till dig för att du ska ges möjlighet att korrigera 

eventuella missuppfattningar innan vi analyserar materialet. 

Det insamlade materialet från intervjun kommer endast användas i studiens syfte och kommer 

inte spridas till en tredje part.  

Vi är så tacksamma för ditt deltagande i vår undersökning!  
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