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Abstrakt 
Den här studien syftade till att synliggöra några grundskollärares uppfattningar om 

begreppet bedömning. Det är en kvalitativ undersökning där vi inspirerades av en 

fenomenografisk ansats. Studien gjordes bland åtta verksamma lärare i tre svenska 

kommunala låg- och mellanstadieskolor inom Stockholmsområdet. Resultatet i 

studien visade på hur komplext arbetet med bedömning kan vara. De kategorier vi 

fann i vår undersökning var följande; Tiden räcker inte till, Hur arbete med bedömning 

kan se ut, Pedagogiska tankar kring bedömning och Drömskolan. Bristen på tid hos de 

verksamma lärarna var något som genomsyrade de uppfattningar vi tog del av. 

Genom att vara delaktiga i vår undersökning fick lärarna tillfälle att reflektera över 

sitt eget bedömningsförfarande. Med genomförandet av den här studien hoppades vi 

kunna bidra till en djupare förståelse för hur arbete med summativ och formativ 

bedömning kan te sig i sina olika former. 

 

Nyckelord: Bedömning, Fenomenografi, Grundskola, Uppfattning, 

Formativbedömning, Summativbedömning 

  



2 
 

  



Om jag vill lyckas med att föra en människa  

mot ett bestämt mål, 

måste jag först finna henne där hon är 

och börja just där. 

 

Den som inte kan det lurar sig själv 

när hon tror att hon kan hjälpa andra. 

För att hjälpa någon måste jag  

visserligen förstå mer än vad han gör, 

men först och främst förstå det han förstår. 

Om jag inte kan det, 

så hjälper det inte att jag kan och vet mera. 

 

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, 

så beror det på att jag är fåfäng och högmodig  

och egentligen vill bli beundrad av den andre  

i stället för att hjälpa honom. 

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet  

inför den jag vill hjälpa 

och därmed måste jag förstå 

att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, 

utan att vilja tjäna. 

 

Kan jag inte detta 

så kan jag inte heller hjälpa någon. 

 

( Søren Kirkegaard) 
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Inledning  
När vi nu närmar oss utbildningens slut och vi skulle göra en egen 

studie bestämde vi oss för att undersöka fenomenet bedömning. Att få 

möjlighet att fördjupa oss i synen på bedömning är något som vi 

kommer ha stor nytta av. Vi har båda upplevt det som att tanken och 

viljan att arbeta med formativ bedömning finns men att det inte görs i 

den utsträckning som önskas. Blir det mestadels en summativ 

bedömning för att tiden inte räcker till eller handlar det om brist på 

kunskap hur summativ- och formativ bedömning ska kunna verka hand 

i hand? Vi vet dessutom att lärare har mycket annat som tar tid från 

själva undervisningen vilket också påverkar arbetet kring bedömning. 

Synen på kunskap och elevernas olika lärstilar har förändrats genom 

åren och idag bedöms inte samma faktakunskaper som tidigare. Hur ser 

lärare på elevernas kunskap och förmågor och hur kan dessa bedömas 

på ett sätt som för elevens lärande framåt?  

 

Till en början, redan under hösten 2013, tyckte vi oss ha en relativt bra 

bild över vad det var vi ville undersöka och varför. Det var efter mycket 

diskussion och reflektion som vi till slut lyckades bestämma oss för så 

väl problemställning som syfte. Eftersom ingen av oss tidigare gjort en 

liknande undersökning sökte vi mer information om vad en mindre 

forskning egentligen innebar. Allt från teoretisk bakgrund till metod och 

analys. Mycket av inspirationen fick vi efter att ha läst i Lära till lärare 

(Dimenäs, 2007), Samhällsvetenskapliga metoder (Bryman, 2002) och 

Forskningshandboken av Denscombe (2000). Efter en hel del läsande, 

funderingar och diskussioner fram och tillbaka, kom vi fram till att Self 

report, vilket innebär att informanterna ombeds skriva en text eller rita 

en bild som sedan ska analyseras, (Davidsson, 2007), kunde vara det 

som passade vår studie bäst. Dels med hänsyn till den tidsaspekt som 

fanns i genomförandet av studien men även bristen på planeringstid för 

lärarna. På så sätt skulle informanterna få möjlighet att sitta hemma i 

lugn och ro att formulera sin text samt att vi kunde undvika ledande 

frågor eller liknande som hade kunnat påverka svaren. Dessutom kan vi 

båda vara ganska dominanta och otåliga vilket skulle kunna ha lett till 

att vi tagit över intervjun och talat mer än den som skulle bli intervjuad. 

Därför var self report för oss det självklara valet av metod (Davidsson, 

2007). Läraryrket är otroligt komplext och det krävs planering, 

eftertanke och tid för att undervisningen ska bli bra. Sedan den nya 

läroplanen trädde i kraft 2011 har synen på bedömning varit en het 
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debatt. Hur ska elevernas förmågor bedömas och hur ges eleverna 

möjlighet att bli bedömda? 

 

Vår problemställning syftar till att se vilken bedömningskultur som 

råder ute på skolorna i dagsläget.  
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Bakgrund 
I detta avsnitt kommer vi att sammanfatta det aktuella forskningsläget 

kring fenomenet bedömning utifrån den litteratur och de avhandlingar 

vi tagit del av. För att förtydliga och ge ökad förståelse för hur det 

aktuella forskningsläget ser ut kommer vi inledningsvis att lyfta ett 

historiskt perspektiv på bedömning och kunskapssynen i den svenska 

skolan. Därefter följer en mer detaljerad förklaring och fördjupning till 

vad formativ och summativ bedömning är och hur det har utvecklats 

genom tiderna i skolan.  

 

Ett historiskt perspektiv på bedömning och kunskapssyn i den 

svenska skolan 
För att få en förståelse för varför den svenska skolan är formad som den 

är idag och hur synen på både kunskap och bedömning har vuxit fram 

genom åren, behöver vi blicka tillbaka på historien. Den snabbaste 

förändringen inom skolväsendet har skett sedan 70-talet vilket grundar 

sig i den förändring som skedde i det svenska samhället under samma 

period. När folkskolan infördes i Sverige 1842 var det svenska samhället 

ett utpräglat jordbrukssamhälle, (Richardson, 2004; Selghed, 2011). Det 

var den rationalistiska1 kunskapssynen som dominerade i samhället. En 

skola för alla var under jordbrukssamhällets period inte nödvändig. 

Barn och unga arbetade på gårdarna och kunskapen överfördes från 

gammal till ung. Under den här tiden fanns det inte heller några 

bestämmelser om betyg eller betygssättning. Detta kom inte att bli 

aktuellt för än fyrtio år efter införandet av folkskolan och det första 

enhetliga betygssystem som infördes då var en sjugradig bokstavsskala 

(Selghed, 2011). Det fanns inga allmänna målbeskrivningar att följa utan 

det var helt upp till läraren själv att bedöma hur eleven hade förhållit 

sig till undervisningen. Sakta förändrades jordbrukssamhället och 

utvecklades till ett industrisamhälle vilket tog ungefär hundra år. Det 

som kännetecknade det industriella samhället var att fokus låg på 

massproduktion och den hierarkiska arbetsdelningen inom olika 

organisationer. För att uppnå bästa möjliga effektivitet blev det en ökad 

kontroll och styrning från arbetsledningen, produktionen skulle 

standardiseras, vara väl avgränsade och bestå av mätbara enheter. Den 

svenska offentliga verksamheten formade samhället till att bli mer och 

                                                           
1
 Rationalismen- förnuftet (ratio) är källan till kunskap. Den mest kända företrädaren till 

rationalismen är Descartes med sin tes Cogito ergo sum (jag tänker alltså finns jag till), 
(Sohlberg, 2009:67) 
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mer centraliserat (Selghed, 2011). Under den här perioden var det 

empirismen2 som blev det ledande synsättet. 1962 förändrades 

betygssystemet och gick från de absoluta bokstavsbetygen till den 

normrelaterade betygsskalan 1-5. Anledningen till att betygen 

förändrades till statistiskt mätbara enheter grundade sig i den 

vetenskapsteori som präglade det industriella samhället, positivismen3. 

Kunskap enligt det positivistiska synsättet skulle vara mätbart. Målet, 

som Selghed beskriver det, för positivismen är att ”…finna 

lagbundenheter även för de sociala fenomenen, helst uttryckta i 

matematisk form” (Selghed, 2011:70). Positivismen påminner en hel del 

om empirism vad det gäller kunskapsuppfattningen. Barnen 

uppfattades som tomma bägare som genom livets erfarenheter skulle 

fyllas. Empirismen syftar till att kunskapens källa är de ting vi har 

omkring oss, vilket utgör den sanna verkligheten.  

 

Både empirismen och positivismen förknippas med den psykologiska 

inriktningen behaviorism. Det behavioristiska synsättet utgår från att 

kunskap i mindre delar först ska läras in för att senare kunna skapa en 

helhet (Selghed, 2011). Även inom behaviorismen handlar det om att 

kunna mäta kunskap objektivt. Synen på kunskap utgår från att vi först 

måste ta del av de små, enkla delarna för att kunna skapa oss en helhet, 

det komplexa och svåra. Elevernas kunskap skulle reproduceras och i 

form av mätbara bedömningar visades vad eleven kunde vid ett 

speciellt tillfälle. 

 

Industrisamhället, inte bara i Sverige utan även i större delen av 

västvärlden, började så småningom dala under 70-talet och successivt 

förvandlades Sverige till ett informations- och kunskapssamhälle. Fokus 

låg inte längre på det fysiska arbetet utan på att söka kunskap. 

Medborgarna förväntades att öka sin kunskap genom att söka 

information på eget bevåg. Internetets framfart under 80 och 90-talet var 

en stor bidragande faktor till denna utveckling (Selghed, 2011; 

Richardsson, 2004). Under perioden då Sverige var ett industrisamhälle 

med en centraliserad maktstyrning var även skolan centraliserad. Det 

var staten som styrde och delegerade de regler och riktlinjer som skulle 

följas av lärarna. Hur eleverna skulle tillgodoses kunskap handlade mer 

om resultatet av en slutprodukt än en process.  

                                                           
2
 Empirism: Kunskap grundar sig på våra erfarenheter och förmedlas genom våra sinnen. 

Observationer leder till hållbart vetande. Galileo Galilei (1564-1642), Isaac Newton (1643-
1727) och filosofen Francis Bacon (1561-1626) är några framstående män inom empirismen, 
(Sohlberg, 2009:66) 
3
 Positivism: En forskningstradition där man genom noggranna observationer anses nå objektiv 

och entydig kunskap, (Sohlberg, 2009:23)  
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Vart efter samhället förändrades till att bli ett informations- och 

kunskapsinriktat samhälle, förväntades även skolan ta samma 

vändning. Selghed (2011) menar här att det kanske inte skedde i samma 

takt som förväntat. Det var inte lärarna som tog initiativet till skolans 

förändringar från regelstyrd till att bli mål- och resultatinriktad. De 

lärare som tidigare hade arbetat under strikta regler med tydliga 

direktiv ”om reglerna följs så nås målen”, förväntades nu undervisa 

utifrån en läroplan som inte längre var lika detaljerad. Lärarna fick nu 

möjlighet att själva bestämma över det stoff som skulle läras ut. När 

skolan decentraliserades, från att vara statligt styrd till att bli 

kommunalt styrd, förändrades styrdokumentens utformning.  

 

Det empiriska synsättet finns till viss del kvar, trots att samhället i och 

med övergången från industri- till kunskapssamhälle allt mer lutade åt 

ett konstruktivistiskt4 synsätt. Den empiriska uppfattningen har inte helt 

försvunnit från skolväsendet eftersom det kan vara svårt att bryta något 

som är så starkt förankrat i skola och samhälle menar Selghed (2011). 

När den regelstyrda skolan, med tydliga förhållningssätt och regler att 

följa, gick över till att bli en mål-och resultatinriktad skola förväntades 

de verksamma lärarna tolka målen mer generellt och övergripande 

(Selghed, 2011).  

 

Modellen nedan visar en jämförelse mellan regelstyrning och mål- och 

resultatstyrning tagen ur Selghed (2011:18). 

Regelstyrning Mål- och resultatstyrning 

Kunskap om regler Medvetenhet om målen 

Resultatet beror på lärarnas 

relation till regelverket 

(tjänstemannaplikt) 

Diskussion om målen för att 

uppnå samsyn 

Om reglerna följs nås målen Ansvaret för måluppfyllelsen 

ligger på alla i verksamheten 

Skolledningen styr regelboken Skolledningen styr genom 

egna argument 

Viktigast blir att göra saker 

RÄTT 

Viktigast blir att göra RÄTT 

SAKER 

                                                           
4 Konstruktivism: Syftar till att undersöka konstruktioner av olika slag så väl 

vetenskapliga som sociala. Konstruktioner anses vara uppbyggda av olika delar och 

forskarens uppgift blir då att bryta ner, dekonstruera, dessa. ”Vad är det som 

konstrueras, vem är det som gör det och hur går det till”, (Sohlberg, 2009:248) 
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I och med förändringarna som skedde formades det även nya läroplaner 

både för förskola och skola, Lpf 94 och Lpo 94. Kursplanerna innan hade 

varit mycket omfångsrika. Lgr 62, 69 och 70, bestod av tydliga 

anvisningar inför varje kursmoment både vad det gällde innehåll och 

hur det skulle läras ut. Det hade tidigare funnits en tanke att alla 

eventuella skeenden inom skolan skulle kunna förutses, därför beskrevs 

skolans verksamhet in i minsta detalj (Selghed, 2011). Redan under 

1980-talet började tankarna till att de regler som fanns i styrdokumenten 

skulle omvandlas till övergripande mål. Tanken var att de som arbetade 

lokalt, lärarna själva, skulle få avgöra vilken arbetsmetod som passade 

just deras skola eller klass. Målen skulle uppnås men skolan och de 

verksamma lärarna fick ansvaret på hur det skulle gå till. I och med den 

nya målinriktningen som nu skulle vara skolans måtto fick varje enskild 

skola möjlighet att tolka styrdokumenten vilket i sin tur skapade 

skillnader mellan skolorna. Nu stod lärarna utan den tidigare 

regelboken och deras profession sattes på sin spets.  

 

Selghed (2011) nämner en omfattande undersökning som gjordes efter 

omstruktureringen. Studien gjordes i syfte att förstå vad förändringen 

hade inneburit för lärarkåren. Lärarnas svar i den studien kan enligt 

Selghed sammanfattas med begreppen: friutrymme, misstroende, 

underordning och alliansberoende. De menade att nu fick alla möjlighet att 

fritt genomföra sina egna projekt på ett sätt som inte varit möjligt 

tidigare. Detta påverkade inte bara synen på kunskap och lärande utan 

även lärarnas syn på bedömning. Var och en kunde använda sig av den 

bedömning som de själva kände sig mest förtrogna med, vilket landade 

i att inte bara undervisningen varierade mellan skolorna, utan även att 

eleverna bedömdes olika (Selghed, 2011).  

 

Faran med så snabba förändringar kan enligt Selghed (2011) vara att 

lärarna blir oengagerade. Vilket han även stödjer i resultatet av sin 

studie som gjordes 2004 där han tittade på hur lärare erfar 

betygssystemet (Selghed, 2004). I kombination med bristen på kunskap 

fick lärarna svårt att följa de nya direktiven och upplevde det svårt eller 

rent av omöjligt att göra bedömning och betyg likvärdiga för skolans 

elever. I den tidigare regelstyrda skolan hade det varit svårt at ta hänsyn 

till lokala förutsättningar. Där förväntades alla prestera utifrån samma 

förutsättningar vilket självklart inte blev fallet. Eleverna hade tidigare 

bedömts utifrån det normrelaterade betygssystemet vilket inneburit att 

elevernas prestationer rangordnades, betygen skulle påvisa skillnader 

mellan eleverna i stället för att se om önskade mål var uppnådda. 
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Problemet var att det normrelaterade betygssystemet saknade 

kunskapskrav som i sin tur innebar att det heller inte fanns angivet vad 

som förväntades av eleverna. Mätningen utgick ifrån vad eleverna inte 

kunde i stället för vad de kunde utifrån en skala från 1-5. Kritiken mot 

detta normalfördelningstänkande handlade om att allt utgick ifrån en 

normalfördelningskurva. Det skulle i en klass finnas ett visst antal 1.or, 

3:or och så vidare. Lärarna kunde svara eleverna att 5:orna var slut och 

eleverna fick konkurrera mot varandra om betygen i stället för att arbeta 

med varandra, (Selghed, 2004).  I och med utformandet av Lpo 94 blev 

det ett avslut för de normrelaterade betygen och normalkurvan. 

Eleverna skulle inte längre jämföras med varandra utan varje enskild 

elevs prestationer skulle utgå från de mål som var angivna i 

styrdokumenten.  

 

Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet tog sin början i mitten 

av 1990-talet i den svenska skolan och är än idag grundstommen trots 

revisionen5 hösten 2011 (Selghed, 2011). Från det tidigare 

betygssystemet med siffrorna 1-5 skulle eleverna nu bedömmas utifrån 

godkänt, väl godkänt och mycket väl godkänt. Grunden i betygssystemet 

lutade sig på de mål som utformades till respektive steg. Målen delades 

sedan in i två undergrupper, mål att sträva mot och mål att uppnå. Dessa 

hade i sig olika funktioner där de förstnämnda, mål att sträva mot 

syftade till att visa vad som skulle bidra till elevernas 

kunskapsutveckling, medan mål att uppnå stod för den miniminivå av 

kunskaper eleverna skulle förvärva för att erhålla respektive betyg. Mål 

att uppnå fungerade som avstämningspunkter i årskurs 5 och 9 och 

lärarna skulle tillsammans med eleverna välja ut undervisningens 

specifika innehåll i respektive ämne. Målen var alltså formulerade i 

ämnestermer, oberoende på ämnesinnehåll (Selghed, 2011).  

 

För att lärarna på bästa sätt skulle kunna göra en likvärdig bedömning 

fanns de nationella proven som stöd. I årskurs 5 var de frivilliga att göra 

men obligatoriskt för eleverna i årskurs 9. De nationella proven fanns 

enbart i vissa ämnen, matematik, engelska och svenska. Inte heller 

kunde betygen grunda sig enbart på resultaten från proven. Syftet med 

dem var att fungera som förebilder till vad eleverna förväntades kunna i 

slutet av åk 5 respektive åk 9. De lärare som arbetade i andra ämnen fick 

klara sig utan stöd av dessa prov och själva utforma passande kriterier 

för bedömningen (Selghed, 2011). Selghed diskuterar även om det 

verkligen fanns en beredskap hos lärarna inför det paradigmskifte som 

                                                           
5 Nya styrdokument och ny betygsskala men med samma grundtanke, ett mål- och 

kriterierelaterat betygssystem.  
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skedde, inte bara vad det gäller betygen utan även synen på kunskap 

och lärande. Han ställer även frågan av vilken anledning det beslutades 

att gå över till ett kriterierelaterat betygssystem när betygen fortfarande 

ska användas som ett urval för elevernas framtida möjligheter till vidare 

studier?  

 

Synen på kunskap och bedömning i dagsläget 
Att skolan påverkats av samhällsförändringarna är uppenbart. Det har 

inte bara handlat om att samhället förändrats från jordbruks- till 

industri- och vidare till ett informations- och kunskapssamhälle eller att 

skolans förändringar beror på rådande statsmakt. Även de 

vetenskapliga vindarna speglar sig i skolan. Den synen på kunskap och 

lärande som finns i samhället påverkar det som sker i skolan och lägger 

grunderna till vilka metoder lärarna ska använda sig av både i 

bedömning och i sin undervisning. Skolan blir på ett sätt styrd från två 

håll, både genom en medveten styrning av beslutsfattarna men 

samtidigt påverkar omedvetna och informella faktorer på den lokala 

nivån (Selghed, 2011).  

 

I och med den nya läroplanen, Lgr 11, har bedömningen och synen på 

kunskap tagit ytterligare ett steg framåt. Det tidigare behavioristiska 

synsättet med det mätbara som måttstock har i stället succesivt ersatts 

av ett sociokulturellt lärande där elevernas kunskaper i stället ses som 

en process (Säljö, 2010). Eleverna ska få möjlighet att lära och utvecklas 

tillsammans med andra och med stöd av läraren (Lindberg, 2007). Detta 

sätter ett högt krav på lärarnas kompetens och yrkesskicklighet menar 

Selghed (2011). Lärarna i den svenska skolan har en helt egen makt att 

betygsätta sina elever vilket gör det ännu viktigare att lärarna besitter 

tillräcklig och relevant kunskap för att det ska bli en likvärdig 

bedömning.  

 

Idag ska betyg och bedömning i skolan ske utifrån en formativ metod. 

Vilket innebär att elevernas prestationer och vägen till lärandet ska 

räknas in i betyget. Med en formativ bedömning som grund behöver 

lärarna planera och utforma undervisningen på ett sätt som möjliggör 

för eleverna att kunna visa upp just den processen. Detta betyder inte att 

den tidigare summativa bedömningen har försvunnit eller på något sätt 

är sämre. Det ena förtar inte det andra utan ska fungera som stöd så att 

alla elevers förmågor kan lyftas på bästa sätt (Selghed, 2011).  

 

Skolan har genom åren utvecklats från ett kvantitativt till ett kvalitativt 

tänkande och de fyra F:n (fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet) är 
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grunderna skolan ska utgå ifrån (Selghed, 2011). Den relativt nya 

kunskapssynen syftar alltså till att skapa en förståelseinriktad kunskap, 

att ge eleverna ett kritiskt tänkande och en förmåga att reflektera och 

argumentera, vilket utifrån lärarnas roll kan ses som en lika drastisk 

förändring likt decentraliseringen av skolan under 90-talet. Återigen har 

lärarna fått för lite kunskap om hur detta ska kunna genomföras men 

med rätt verktyg kan detta komplexa system begripas menar 

Kroksmark (2002). Tidigare tilläts inte eleven vara delaktig i 

undervisningen och sitt eget lärande på det sättet som det ser ut i dag. 

En förskjutning har skett och det som tidigare var lärarens uppdrag att 

sköta utan större insyn eller förståelse från eleven ska idag synliggöras 

och formuleras. Lärarna måste formulera pedagogiska planeringar så att 

varje elev har möjlighet att ta del av de mål som de förväntas uppnå för 

respektive betyg. I och med revisionen 2011 ser betygsstegen 

annorlunda ut, med en skala från A-F, där F är underkänt och 

minimikravet för att vara godkänd är de mål som står skrivna för att 

uppnå betyget E. Men fortfarande handlar det om ett mål- och 

kriterierelaterat betygssystem.  

 

Definition av begreppen summativ och formativ bedömning 
Bedömning är något som sker hela tiden, så fort man möter en annan 

människa görs en bedömning. Det är ett väldigt starkt pedagogiskt 

instrument och ett viktigt verktyg för lärare för att kunna kontrollera 

vad eleverna lär sig (Slemmen Wille, 2013). Därför är det av vikt att de 

som sysslar med bedömning i skolan är medvetna om det. I skolan finns 

det bland annat två begrepp som vi valt att ta upp i den här 

undersökningen, summativ och formativ bedömning. Det första 

begreppet innebär en bedömning som sker främst i syfte att rangordna 

och kontrollera elever för att lättare kunna göra ett urval till exempel vid 

intagningar till gymnasiet. Det andra innebär en bedömning som 

används i syfte till att stödja elevernas lärande (Klapp Lekholm, 2008; 

Wiliam, 2013; Jönsson, 2013). Wiliam (2013) skriver om när bedömning 

fungerar formativt:  

 
Bedömning fungerar formativt när bevis för elevens prestation tas fram, 

tolkas och används av lärare, elever eller deras kamrater för att besluta om 

nästa steg i undervisningen som förmodligen blir bättre eller bättre 

grundade, än de beslut de skulle fattat om bevis inte hade funnits.  

 

Den ena bedömningen utesluter inte den andra. När en samlad bild av 

de olika bedömningarna som gjorts länkas ihop till en helhet kan en 

summativ bedömning göras. Det innebär alltså att en summativ 

bedömning görs av lärande och en formativ bedömning för lärande 
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(Lundahl, 2011; Jönsson, 2013). Den förste som kom att relatera 

begreppet formativ bedömning till bedömning av elever var Benjamin 

Bloom (Slemmen Wille, 2013). 

 

I och med den förändrade kunskapssynen och vårt inträde till 

informations – och kunskapssamhället har också synen på bedömning 

förändrats. Från att ha varit ett verktyg att kontrollera vad eleverna kan 

och därefter rangordna dem, till att fungera mer som stöd och hjälp för 

elevernas lärande (Jönsson, 2013). Bedömning för lärande handlar om 

att ge eleverna möjligheter att reflektera, göra sina tankar synliga för 

andra och via den återkoppling de får, föra deras lärande framåt. I vårt 

nuvarande betygssystem som är mål– och kriterieinriktat är det 

processerna och vägen fram till lärande som är minst lika viktiga som 

själva faktakunskapen. I skolans styrdokument står det att: 

”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska göra en grund för skolans 

verksamhet” (Skolverket, 2011).  I och med det får formativ bedömning 

en nyckelposition i undervisningen. Eleverna får en annan roll än de 

tidigare haft där bedömningen legat på en mer summativ inriktning. Nu 

förväntas eleverna vara mer aktiva och själva utveckla sina lärstrategier 

med hjälp av lärare (Selghed, 2012 ).  

 

I Läroplanen för grundskolan 2011 fokuseras det på elevernas kompetenser 

och förmågor. Det här innebär att bedömningen kräver andra former än 

konventionella prov och tester som användes till stor del innan skolan 

blev målstyrd. Tidigare var skolan resultatstyrd och fokus låg på vilket 

resultat eleven hade vilket innebar att en summativ bedömning var mest 

relevant. Nu när fokus ligger på att eleverna ska uppnå vissa mål och 

kriterier ligger fokus på processerna och vägen till måluppfyllelsen 

(Selghed, 2011). Läraren har skyldighet att ”ta hänsyn till varje enskild 

individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Skolverket, 

2011).  

 

I en forskningsöversikt som Black & William (två forskare i en brittisk 

forskargrupp) skrev 1998, kom de fram till att formativ bedömning ökar 

lärandet. Även Anders Jönsson (2013) betonar att bedömning idag inte 

längre betyder kontroll utan det ska vara ett stöd och en hjälp för eleven. 

Formativa bedömningar har alltså vuxit fram som en didaktisk strategi 

för att hjälpa eleverna att inhämta den kunskap som efterfrågas i vårt 

moderna samhälle.  

 

En formativ bedömning kan ses som ”ofta återkommande interaktiva 

bedömningar av elevers framsteg och förståelse för att identifiera 

lärbehov och anpassa undervisningen” (Looney, 2005 i Wiliam, 2013). 
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En annan definition som Shepard (2005) har myntat är: ”Bedömning 

utförd under lärprocessen i avsikt att förbättra undervisning eller 

lärande”. Det innebär att få bästa möjliga bevis för vad ens elever lärt sig 

av undervisningen och att sen använda sig av den informationen för att 

planera för nästa steg (Wiliam, 2013). Det är ju så att elever inte alltid lär 

sig det vi lär ut. Vår uppgift som lärare är att ta reda på vad de faktiskt 

tillgodosett sig av undervisningen. I den kunskapssyn som nu råder är 

det inte lärarens arbete att överföra kunskap eller att förenkla lärandet 

för eleverna, utan det är att skapa effektiva lärmiljöer där eleverna får 

individuella möjligheter till lärande (Wiliam, 2013).  

 

Wiliam (2010) nämner fem nyckelstrategier för formativ bedömning i 

skolan:  
1. Att klargöra och skapa delaktighet i intentionerna med undervisningen  

och kriterierna för att lyckas i sitt lärande 

2.  Att skapa effektiva diskussioner, aktiviteter och uppgifter som kan visa i 

vilken utsträckning eleverna lärt/förstått. 

3.  Att ge återkoppling som för de lärande framåt. 

4.  Att aktivera elever som undervisningsresurser för varandra. 

5.  Att aktivera elever som ägare av sitt eget lärande. 

 

I figuren nedan, som hämtats från Wiliam (2010) och översatts av 

Agneta Grönlund, visas hur de fem nyckelstrategierna hänger ihop och 

vilket ansvar de involverade har. 

 

 Vart ska eleven? Var är eleven nu? Hur kommer man 
dit? 

Lärare Klargöra och skapa 
delaktighet i intentionerna 
med undervisningen och 
kriterierna för att lyckas i sitt 
lärande (1) 

Skapa effektiva diskussioner, 
aktiviteter och uppgifter 
som kan visa i vilken 
utsträckning eleverna har 
lärt/förstått( 2). 

Ge återkoppling som för de 
lärande framåt (3). 

Kamrat Förstå och vara delaktig i 
intentionerna med 
undervisningen och 
kriterierna för att lyckas (1). 

Aktivera eleverna som 
undervisningsresurser för 
varandra (4). 

Aktivera eleverna som 
undervisningsresurser för 
varandra (4). 

Elev Förstå intentionerna med 
undervisningen och 
kriterierna för att lyckas (1). 

Aktivera elever som ägare av 
sitt eget lärande (5). 

Aktivera elever som ägare av 
sitt eget lärande (5). 

 

För att en formativ bedömning ska vara ett stöd till elevernas lärande är 

det nödvändigt att undervisningen planeras utifrån läroplanernas mål – 

och kunskapskrav och att bedömningen blir till en medveten och 

integrerad del där man arbetar utifrån kriterier (Jönsson, 2013). Eleverna 

ska veta vad de behöver lära sig.  ”Det ska inte vara någon hemlighet 
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vad eleverna förväntas kunna” (Jönsson, 2013:26). All återkoppling ska 

vara relaterad till de mål som står i läroplanen och om det ska ha effekt 

måste återkopplingen ge stöd till eleven för hur den ska göra i 

framtiden. Feedback, eller på svenska återkopplingar, fungerar endast 

formativt om eleverna kan använda sig av informationen till att 

förbättra sina prestationer och lärande. Därför är det av stor vikt att 

läraren planerar sin undervisning effektivt och att de aktiviteter och 

uppgifter som görs hjälper eleverna se var eleverna befinner sig i sitt 

lärande (Wiliam, 2013). Det är också viktigt att feedback skapar 

kognitiva reaktioner i stället för emotionella. Feedback ska leda till att 

eleven tänker och reflekterar över sitt lärande. Jönsson (2013) beskriver 

hur feedback kan ges på olika nivåer; uppgiftsnivå, processnivå, 

metakognitiv nivå samt personlig nivå. Processnivån och den 

metakognitiva nivån är de som är de mest effektiva nivåerna för att 

eleverna ska gå framåt i sitt lärande. I en formativ bedömning kan 

eleven ställa sig tre frågor: Vart är jag på väg? Var befinner jag mig i 

förhållande till målet? Och hur ska jag närma mig målet? (Jönsson, 

2013). Det är vad bedömning för lärande i stort sett handlar om. Läraren 

ställer frågor så att eleverna blir tvungna att tänka efter och att deras 

tankar blir synliga för andra, både lärare och andra elever (Lundahl, 

2012).  

 

Elevens kunskaper ska bedömas med flera olika metoder, bara det som 

är relevant för målen ska tas med i bedömningen och bedömningen ska 

utgå från kursplanen för att validiteten i bedömningen ska vara god 

(Jönsson, 2013). Vilka arbetsmetoder finns det i ett arbete med formativ 

bedömning? Ett kraftfullt instrument för att öka elevers lärande är 

självbedömning Elever som stimuleras att själva reflektera över sitt eget 

lärande och får möjlighet att påverka sitt lärande presterar mycket mer 

(Wiliam, 2013). En amerikansk forskning som Nicol och Macfarlane-

Dick (2006) refererar till tar upp hur studenter som utvecklat 

självstyrning och självbedömning lär sig mycket effektivare än 

studenter som inte utvecklat detta gör. Det här är en förmåga som går 

att utveckla med hjälp av formativ feedback. En sådan återkoppling 

hjälper eleverna att klargöra målen.  

 

Forskningen visar att feedback som ökar elevernas förmåga till 

självvärdering är kopplat till arbetsprocessen. Även Allwood och 

Jonsson (2001) beskriver i en forskningsrapport hur viktigt det är att 

lärare låter sina elever värdera sin egen kunskap och sin förmåga att 

använda den för att stärka sin kunskapsinhämtning. Ett annat verktyg 

för att stärka elevernas lärande är kamratbedömning. Genom att 

eleverna får möjlighet att se fler exempel på hur uppgifter kan lösas och 
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göras, kan kriterierna bli lättare att urskilja för eleverna och det kan bli 

lättare att se sina egna svagheter och styrkor (Jönsson, 2013). 

Kamratbedömning kan verkligen ses som en resurs i klassrummet och 

kan vara en hjälp till att eleverna blir bättre på att utvärdera sig själva. 

Återkoppling ska vara konstruktiv och till hjälp för eleverna att 

utvecklas. Det är inte meningen att eleverna ska sätta betyg på varandra 

(Wiliam, 2007). Kamratbedömning kan också bli ett bra verktyg för 

läraren i sin bedömning av eleverna. Genom att lyssna till de argument 

och de diskussioner som försiggår mellan eleverna kan läraren skapa sig 

en uppfattning om hur eleverna har förstått och vad de tagit fasta på i 

lärandesituationen Kamratbedömningar kan bli extra värdefulla då en 

del elever har lättare att ta återkoppling från kamrater än från en lärare. 

Det kan många gånger vara lättare att förstå vad en kamrat säger 

eftersom de använder ”samma språk”. När en elev tar på sig rollen som 

lärare och ger sina kamrater feedback kan det innebära att de själva lär 

sig bättre eftersom de blir tvungna att reflektera även över sitt eget 

lärande (Hattie, 2009).  

 

Anders Jönson (2013) beskriver ett annat begrepp, dynamisk 

bedömning, vilket innebär en bedömning där eleverna får använda 

hjälpmedel såsom läromedel eller internet men även ta hjälp av läraren. 

Den här sortens bedömning skapar ett tillfälle för läraren att se elevens 

potential dessutom blir det ett utmärkt lärtillfälle för den enskilda 

eleven.  

 

I en undersökning som Brown, McCallum och McAlister gjorde 1995 

studerades hur lärare gick tillväga när de bedömde (Jönsson, 2013). De 

tre forskarna kunde dela in lärarna i tre kategorier efter hur de gick 

tillväga i sina bedömningar. Vilka beskrivs nedan: 
 

 Den intuitive läraren som bedömer med sin magkänsla. 

Använder sig inte av någon direkt dokumentation. Den 

intuitive läraren går på känsla och prövar inte bedömningen 

mot specifika mål utan bedömningen i sig grundas mycket på 

personliga relationer. 

 

 Bevissamlaren är läraren som fångar in så mycket material som 

möjligt. Bevisen används främst till betygssättning. De är inte 

direkt planerade utifrån målen utan allt material samlas in. Den 

bevissamlande läraren använder inte heller bedömning i ett 

syfte att föra lärandet framåt. 
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 Den systematiske planeraren planerar sin bedömning och gör 

de till en medveten och integrerad del av undervisningen. 

Arbetet sker utifrån de kriterier som finns.  

 

Vad vi kan se här är att den enda av de tre kategorierna som arbetar 

med bedömning formativt är den systematiske planeraren. Det har visat 

sig i forskningen om formativ bedömning att den systematiske 

planeraren är den som får sina elever att växa som kunskapsinhämtare 

(Wiliam, 2013). 
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Syfte  
Här presenterar vi vårt syfte och de problemformuleringar som ligger 

till grund för vår studie. I detta avsnitt beskriver vi vårt val av 

forskningsmetod, hur vi har samlat in materialet till undersökningen, 

vilket urval vi gjort, hur studien har genomförts samt vilka 

forskningsetiska aspekter vi haft. Till sist presenteras vår analys och 

tolkning av den genomförda undersökningen. 

 

Syftet med studien 

Syftet med vår studie är att ta del av hur redan verksamma lärare 

arbetar konkret med bedömning i klassrummet.  

 

 Frågeställningarna: 

 

 Hur verksamma lärare från åk 1-6 ser på fenomenet 

bedömning? 

 

 Hur arbetar verksamma lärare konkret med bedömning? 
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Metod 
Vi har inspirerats av en kvalitativ forskningsmetod med en 

fenomenografisk ansats. Enligt Bryman (2002) menar många kvalitativa 

forskare att det i studier av människor krävs en speciell metodologi, då 

människans eget meningsskapande påverkar det som händer och sker, 

till skillnad från ett naturvetenskapligt objekt. Dessutom belyser gärna 

kvalitativa forskare vikten av att ta hänsyn till i vilket sammanhang och 

miljö det utspelas i för att kunna få en kontextuell förståelse av 

forskningsresultatet (Bryman, 2002). För att få ta del av dessa detaljer på 

bästa sätt valde vi en kvalitativ forskningsmetod vilket […inbegriper 

eller resulterar i verbala formuleringar, skrivna eller talade. Utsagor sker 

verbalt och instrumenten består av det traditionella ”ordet”.] (Backman, 

1998:31). 

 

Fenomenografisk forskning - en kvalitativ forskningsmetod 
Ordet fenomenografi kommer ursprungligen från två grekiska ord, 

fenomenon; ”det som visar sig själv” och grafia; ”beskrivning”. 

Fenomenografi beskriver alltså relationen mellan människa och objekt 

där både individ och objekt har lika stort värde (Kroksmark, 1996). I en 

fenomenografisk studie är det variationen i människors sätt att erfara ett 

visst fenomen som är av intresse (Marton & Booth, 2000). Den 

fenomenografiska grundtanken är att alla människor har egna 

erfarenheter och referensramar vilket påverkar hur varje enskild person 

ser och uppfattar ett visst fenomen. Huvudsyftet med en 

fenomenografisk ansats handlar inte om hur något är, utan snarare hur 

något ter sig för någon (Dahlgren & Johansson, 2009). Det vill säga 

människors olika uppfattning och variation i synen på ett och samma 

fenomen. Den fenomenografiska ansatsen syftar inte till att hitta vad 

som är sant eller falskt, rätt eller fel, utan snarare att få en förståelse för 

hur andra uppfattar fenomenet. För att kunna påverka människor 

behövs en förståelse hur människor tänker, menar Kihlström (2007).  

 

Inom den fenomenografiska ansatsen finns två olika perspektiv, första 

respektive den andra ordningen. Att beskriva hur verkligheten ter sig 

för någon annan innebär att uttala sig utifrån andra ordningens 

perspektiv. Att i stället uttala sig och beskriva verkligheten baserat på 

fakta och påståenden kallas att uttala sig från den första ordningens 

perspektiv (Kihlström, 2007).  
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Skillnaden mellan dessa två perspektiv är alltså att i den första 

ordningen undersöka ett fenomen eller objekt med det observerbara 

medan i den andra ordningen få veta hur samma fenomen eller objekt 

uppfattas och erfars av någon annan. Den första ordningens perspektiv 

beskriver vad något är och kan besvaras av frågan vad (Marton & 

Booth, 2000). En forskaren som utgår från första ordningens perspektiv 

beskriver världen, ett fenomen eller en situation på ett sätt som grundar 

sig i fakta. I andra ordningens perspektiv beskrivs ett fenomen hur det 

uppfattas och kan besvaras av frågan Hur? Inom fenomenografin är det 

just den andra ordningens perspektiv som intas vid problemställning, 

datainsamling, tolkning och analys. Den som gör en kvalitativ 

undersökning med fenomenografisk ansats behöver således se på 

problemställningen genom informanternas ögon för att kunna 

undersöka och analysera fenomenet, (Kihlström, 2007).  

 

Fenomenografi handlar alltså om att empiriskt studera hur en grupp 

människor erfar, förnimmer, begriper, föreställer eller förstår något fenomen 

eller någon del av ett fenomen i omvärlden. (Kihlström, 2007:160)  

 

Utifrån en fenomenografisk analysmodell kan forskaren kategorisera de 

olika erfarenheterna och uppfattningarna som framkommer i studien. 

Ett exempel på en fenomenografisk analysmodell i sju steg finner vi i 

Dahlgren och Johansson, (2009).  

 

En fenomenografisk analysmodell: 

Steg 1: att bekanta sig med materialet- Innebär att läsa det insamlade 

materialet, ibland mer än en gång och samtidigt föra anteckningar. 
 

Steg 2: kondensation- Själva analysen av materialet börjar genom att 

klippa ut olika uttalanden i form av passager eller stycken som är 

betydelsefulla. Skriv ut texten på papper för att underlätta arbetet. Det 

kan även vara bra att ha flera exemplar av varje utskrift då det i 

förarbetet kan vara så att en passage passar i flera grupper. 

 

Steg 3: jämförelse- I det här steget ska likheter och skillnader jämföras. 

Det kan vara svårt att hitta skillnader men för att kunna se dem krävs 

det även att likheterna uppmärksammas.  

 

Steg 4: gruppering- De funna likheterna likväl som skillnaderna ska nu 

grupperas och delas in i grupper.  
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Steg 5: artikulera kategorierna- Här är det likheterna som står i fokus. 

Kärnan av likheter ska försöka urskiljas i de olika 

grupperna/kategorierna. Svårigheten kan vara att veta var gränsen ska 

dras mellan de olika kategorierna. Det kan vara nödvändigt att upprepa 

steg fyra och fem för att uppnå bästa kategoriindelning.  

 

Steg 6: namnge kategorierna- Genom att namnge kategorierna framträder 

även det mest betydelsefulla i varje kategori. Namnet bör vara relativt 

kort och fånga en känsla i sättet att uppfatta något. 

 

Steg 7: kontrastiv fas- Här sker en granskning av alla passager för att 

urskilja om någon av dem skulle kunna platsa i en annan kategori vilket 

görs genom att jämföra kategorierna, kontrastera dem, med varandra. 

Detta steg kan även leda till att vissa av de funna kategorierna slås 

samman till en gemensam.  

 

Då en sådan studie utgår från en mindre grupp utvalda personer är det 

viktigt att poängtera att de funna kategorierna inte kan ses som den 

definitiva beskrivningen av ett fenomen (Marton & Booth, 2000). De 

kategorier som framkommer i en sådan studie brukar beskrivas som 

undersökningens utfallsrum. Med utfallsrum menas den helhet var och 

en av beskrivningskategorierna representerar det vill säga resultatet i 

studien (Dahlgren & Johansson, 2009). Det är beskrivningskategorierna 

som utgör själva resultatet i en fenomenografisk studie och måste vara 

kategoriseringar av själva tankarna kring fenomenet, inte kategorier av 

personerna som tänker (Kihlström, 2007; Marton & Booth, 2000).  

 

 

Self report- berättande text skrivna av informanterna 
I arbetet med self report handlar det om att forskaren formulerar ett 

problemområde, en relativt öppen ingångsfråga, som informanterna ges 

möjlighet att svara på i form av eget skrivna texter. Arbetet kan även 

handla om att rita bilder eller skriva en uppsats för att ge forskaren en 

djupare inblick i hur ett fenomen företer sig för en individ eller grupp. 

Self reports är ett redskap som kan vara bra att använda vid situationer 

då forskaren vill ta del av olika personers upplevelser eller erfarenheter 

av ett visst fenomen. Self reports ger då möjligheten till informanten att 

skriva och berätta utifrån den problemformuleringen forskaren 

överlämnar. Det viktiga är att frågeställningen är så pass tydligt 

formulerad för att undvika missförstånd eller att svaren inte syftar till 

det som var tänkt från början då forskaren inte har möjlighet att ställa 

följdfrågor (Davidsson 2007). När informanterna väl börjat skriva sin 
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text eller rita sin bild finns inga möjligheter för forskaren att påverka 

resultatet.   
 

Under varje stadium i det fenomenografiska forskningsprojektet måste 

forskaren medvetet ta ett steg tillbaka från sitt eget erfarande av fenomenet, 

och endast använda det för att belysa andras sätt att prata om det, hantera, 

erfara och förstå det.  

(Marton & Booth, 2000:158) 

 

Urval 
Då den fenomenografiska forskningsmetoden syftar till att se 

variationer som finns i en mindre grupp mäniskors sätt att erfara ett 

visst fenomen (Dimenäs, 2007; Kroksmark, 1996; Marton & Booth, 2000) 

valde vi att tillfråga sammanlagt 30 lärare från tre olika skolor i 

Stockholmsområdet. Utav de 30 tillfrågade manliga och kvinnliga 

lärarna fick vi endast tillbaka svar från 8 av dem, vilka alla var kvinnor. 

Eftersom vi efter avslutade studier kommer att arbeta inom årskurserna 

F-6 valde vi att våra tillfrågade informanter skulle vara behöriga lärare 

och verksamma i en låg- och mellanstadieskola. Då vårterminen många 

gånger är stressig med utvecklingssamtal, nationella prov och 

betygsättning, valde vi att inte lämna ut frågorna till verksamma lärare i 

åk 6. Om vi haft mer tid till vår undersökning hade vi gärna återkopplat 

till informanterna i form av halvstrukturerade intervjufrågor för en 

djupare analys. I vår undersökning valde vi inte att fråga efter vilken 

utbildning informanterna haft utan endast vilket årtal de avslutade sina 

studier. Här nedan presenteras var och en: 

K1: Avslutade sina studier 2006, undervisar i ämnena svenska och 

samhällskunskap i årskurserna 1-5, arbetar på en friskola med engelsk 

inriktning. 

K2: Tog sin examen 2005, klassföreståndare för en åk 3, samt ytterligare 

undervisning i samhällskunskap och engelska med andra klasser. 

Arbetar på en kommunal skola. 

K3: Avslutade sina studier 1982, verksam som textillärare på en 

kommunal 4-6 skola. 

K4: Examen togs 2001, klassföreståndare till en åk 4, hennes huvudämne 

är samhällskunskap och hon arbetar nu på en kommunal skola. 

K5: Avslutade sina studier 1992, verksam i åk 2 på en kommunal skola 

och undervisar just nu i ämnena svenska, matematik, samhällskunskap, 

musik och engelska men är behörig i fler ämnen.  
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K6: Studierna avslutades 1972, klasslärare för en åk 5 på en kommunal 

skola, men ansvarar för ämnena svenska och samhällskunskap även i 

andra klasser. 

K7: Avlutade studier 2000, klassföreståndare för en årskurs 1 klass på en 

kommunal skola, undervisar i alla ämnen. 

K8: Studierna avslutades 2008, klasslärare för åk 2 på en kommunal 

skola, undervisar i alla teoretiska ämnen.  

 

Forskningsetiska aspekter  
Vi har i vår studie utgått ifrån de forskningsetiska principer som har 

formulerats av Vetenskapsrådet (2002). Vår C-uppsats syftar inte till en 

vetenskaplig publicering och betraktas där med inte som forskning men 

vi följer ändå de riktlinjer för god forskningsetik som finns. Vid 

forskning som berör individen är det viktigt att ta hänsyn till 

individskyddskravet som i sin tur delas upp i fyra huvudkategorier 

(Björkdahl Odell, 2007). Genom att informanterna har fått information 

om forskningens syfte (se bilaga 1) har vi uppfyllt informationskravet. 

Studien var frivillig och de som deltog hade själva möjlighet att 

bestämma över sitt deltagande vilket faller under samtyckeskravet. I och 

med att inga obehöriga har rätt att ta del av de uppgifter som rör 

informanterna uppfylls även konfidentialitetskravet. Alla de uppgifter 

som vi samlat in kommer endast att användas till denna studie vilket 

utgör nyttjandekravet, därefter kommer materialet att förstöras.  

 

Informanterna kommer att ha möjlighet att ta del av vår studie när 

arbetet är klart. Förhoppningsvis kan studiens resultat bidra till 

reflektion hos de berörda lärarna. Att få ta del av andras uppfattningar i 

form av fenomenografiska studier och resultat av dessa, kan ge 

möjlighet till reflektion och ökad förståelse, enskilt eller i grupp, och i 

sin tur bidra till förändring i lärandet (Larsson, 1986).  

 

Genomförande 
Vi formulerade ett missiv (se bilaga 1) som, efter en vända och 

godkännande av handledaren, skickades till rektorn på den skola vi 

önskade göra undersökningen på. Svaret kom snabbt tillbaka att vi var 

välkomna på ett personalmöte veckan efter för att presentera vår ide´. Vi 

kom väl förberedda och presentationen kändes bra. Vi informerade om 

vår tanke och syftet till undersökningen.  Vi var även noga med att 

påpeka att det inte krävdes ett visst antal sidor utan att fokus skulle 
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ligga på deras spontana tankar och funderingar kring bedömning. 

Rektorn som även närvarade hakade snabbt på och uppmanade 

personalen att ta tillfället i akt att läsa lite extra. Han rekommenderade 

några intressanta böcker och sidor på internet som kunde vara läsvärda. 

Dessutom avslutade han med att personalen kunde få en timmes 

kompensation för att de deltog i vår studie då han ansåg att 

diskussionen kring bedömning var högaktuell och om de ändå läste på 

lite extra kunde det räknas som kompetensutveckling.  

 

Nu i efterhand anar vi att det var just rektorns engagemang som 

avskräckte flertalet till att delta då svaren i slutändan endast kom från 

tre av tio lärare. När vi lämnade mötet hade lärarna en vecka på sig, från 

måndag till måndag, att svara och lägga sin text i bifogade kuvert. Varje 

kuvert vi lämnade innehöll vår öppna frågeställning (se bilaga 2), samt 

tre tomma randiga papper. 

 

Under den väntade veckan som gick var det en i personalgruppen som 

kontaktade oss för att förvarna att det var ett svalt intresse för 

deltagande i studien vilket gjorde att vi valde att ta kontakt med två 

andra skolor. Sammanlagt fick vi in åtta self reports som vi skulle 

analysera utifrån vår valda flerstegsmetod. 

 

När vi samlat in allt material satte vi oss ner och läste igenom dem (steg 

1). Därefter diskuterade vi kring de åtta texterna och samtalade om vilka 

likheter och variationer vi hittat vid det första lästillfället. Efter det läste 

vi igenom dem ytterligare en gång, nu med varsin märkpenna för att 

markera det vi tyckte oss se vara av intresse för vår studie (steg 2 i 

analysmodellen). För att undvika att missa något turades vi om att läsa 

och stryka under, på så sätt fick vi även möjlighet att se om den andre 

uppmärksammat sådant i texten som en själv inte först lagt vikt i. Vi 

diskuterade därefter sins emellan igen och stämde av. Det som kändes 

som överflödiga utsagor skalades bort (steg 3). Det som slutligen 

återstod av texterna blev grunden till de av oss funna kategorierna (steg 

4).  

 

När vi var på det klara med vilka kategorier vi funnit, vilka delar som 

skulle finnas med i varje och hur de skulle formuleras valde vi att skriva 

ner en sammanfattning av varje svar. Till en början hade vi inte tänkt 

skriva en sammanställning av varje enskilt svar, men genom att göra det 

fick vi en ännu bättre uppfattning om den relativa strukturen av studien 

och ett förtydligande till det som senare skulle formuleras och ligga till 

grund för hur vi kom fram till den generella strukturen. Utifrån 
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sammanställningarna av texterna och de gemensamma variationerna vi 

upptäckt växte den generella strukturen kring fenomenet bedömning 

fram, (steg 5). I avsnittet om vår analys och tolkning beskrivs 

arbetsmetoden i respektive steg i analysmodellen mer ingående. 

 

Analys och tolkning 
Våra insamlade texter har vi läst och försökt hitta kategorier och jämfört 

dessa med varandra. Vi har läst och bekantat oss med materialet 

därefter har vi färglagt och klippt ut för oss relevanta uttryck som 

kommit fram i studien. Att hitta de olika uppfattningarna har krävt 

mycket diskussioner oss emellan samt flera läsningar av materialet. I 

nästa steg har vi jämfört de olika passagerna (det urklippta och 

färglagda materialet) för att hitta likheter och skillnader, något som är 

ett av fenomenografins huvudsakliga mål (Dahlgren & Johansson, 2007).  

De passager vi hittat delade vi in i olika grupper som blev grunden till 

våra kategorier. Därefter försökte vi namnge de olika kategorierna 

utifrån det mest betydande i de passager som delats in i respektive 

grupp. Till sist granskade och jämförde vi alla passager för att se om de 

kunde platsa i mer än en kategori eftersom kategorierna ska vara så 

uttömmande som möjligt (Dahlgren & Johansson, 2007). 
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Resultat 
I den här delen presenteras resultatet på undersökningen vi gjort utifrån 

de kategorier vi kunde urskilja i svaren från informanterna. Trots det 

tunna antalet svar fick vi ett bra underlag att gå igenom och hitta 

variationer och uppfattningar i. Resultatet presenteras under rubrikerna 

Tiden räcker inte till, Hur arbetet med bedömning kan urskilja sig, Pedagogiska 

tankar kring bedömning och Drömskolan. Under varje rubrik har vi valt att 

lyfta det vi har tolkat ut i svaren och för att stärka det har vi tagit in 

citat. Eftersom undersökningen var anonym och endast kvinnor som 

svarade, har vi valt att urskilja vem som sagt vad genom att märka dem 

med kvinna 1= K1, kvinna 2= K2 osv.  

 

Tiden räcker inte till 
Den här kategorin var den som alla utom en (K3) lyfte fram. Den vilja 

och ambition som lärarna har blir många gånger hindrad av att tiden 

inte räcker till varken för att göra en grundlig planering eller för 

individuella samtal med eleverna. Ett exempel på det kommer från K6: 

 
Men tyvärr finns risken att min dokumentation av elevernas lärande och 

min fortlöpande bedömning i brist på tid (för samtal) oftast bara finns i mina 

papper. 

 

I de texter som vi fick ta del av kunde vi spåra att det lärarna egentligen 

ville göra ofta inte mäktades med på grund av den tidsbrist som de 

upplevde. En av informanterna (K2) svarade: ”Det tar ENORMT mycket 

tid och tid känns som det enda vi lärare inte har.” Alltför mycket av 

lärares tid går åt till att upprätthålla ordning i klassrummet. En av 

lärarna (K1) berättar om just känslan av att alltid ha brist på tid eftersom 

mycket av tiden går åt till att skriva rapporter, samtala med föräldrar 

och hantera konflikter med omotiverade elever.  

 
Under mina första år upplevde jag att det var mycket svårt att hinna med att 

planera så många ämnen och samtidigt hålla både god 

undervisningskvalitet, skapa lektioner som gav bra bedömningsunderlag 

samt faktiskt genomföra bedömningar och återkoppla med utvecklande 

feedback till eleverna. Det berodde även till viss del på ordningsproblem i 

flera av klasserna, där mycket tid och kraft gick åt att skapa ett lugnt och 

tillåtande klassrumsklimat som möjliggjorde lärande. (K1) 

 

Hon bytte arbete och arbetar nu på en friskola där eleverna är mycket 

mer studiemotiverade och åtgärdsprogram till exempel skrivs inte av 
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läraren själv utan det finns annan personal till detta. Det här har gjort att 

hon fått mycket mer tid till själva undervisningen och dess planering 

som hon dessutom gör tillsammans med andra lärare på skolan. Det här 

gör att hennes nuvarande arbetssituation är mycket mer 

tillfredsställande än tidigare. En annan orsak som hon tar upp är den att 

de arbetar ämnesintegrerat och därmed kan träna och bedöma flera 

ämnen under ett tema. Därmed upplever inte hon tidsbrist på samma 

sätt som övriga informanter.  

 
Vi hjälps åt att planera våra lektioner och ansvarar för olika ämnen. Jag 

planerar t ex SO i åk 4 och får färdiga planeringar i övriga ämnen och 

årskurser som jag undervisar (Sv och SO i åk 4 och 5 samt SO i åk 6). Det gör 

att jag lägger all mitt fokus på ett ämne och planerar det för alla våra fem 

klasser i åk 4. (K1) 
 

En av de andra informanterna (K5) beskriver bland annat att: 

 

En ambition är att följa upp diagnoser bättre men pga tidsbrist hinns det inte 

med. Skulle vilja hinna med att kommentera mer i elevernas 

självvärderingsböcker.  

 

Andra uttryckte sig på liknande sätt: 

 

Det är dessvärre allt för få tillfällen som jag muntligen återkopplar direkt, 

det blir mest i en större och omfattande helhet vid utvecklingssamtalet. (K4) 

 

…tyvärr blir det sällan så, av tidsbrist, men det är min ambition. (K5) 

 

…ha möjlighet att ha fler individuella samtal med eleverna, men tyvärr 

upplever jag att det inte finns tillräckligt med tid till det. (K8) 

 

Vår analys är den att arbetssättet i skolan måste förändras, i och med 

den förändrade kunskapssynen och det fokus på elevernas förmågor 

samt på de lärprocesser som nu råder, behöver vi fundera på hur 

undervisningen ska bedrivas och i förlängningen hur vi bedömer. I det 

föränderliga samhället vi lever i måste vi som lärare ”hänga med” i 

utvecklingen och inte klamra oss fast i gamla traditioner. Att hela tiden 

planera, genomföra och bedöma utifrån de mål - och kunskapskrav som 

finns i Lgr 11 är självklart. Vad vi sett under den här undersökningen är 
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att många upplever det svårt i och med tidsbristen, men att 

ambitionerna finns. 

Hur arbetet med bedömning kan se ut: 
Alla informanter var överens om vikten av att alltid utgå från läro– och 

kursplanerna. Syftet med undervisningen ska vara tydligt 

kommunicerat med eleverna och ”…att målet från början har varit så 

tydligt och synliggjort för eleven, att han/hon vet vad som förväntas.” 

(K6). Det är viktigt att undervisningen bedrivs på ett varierat sätt och att 

olika lärstilar används (K1), elever lär sig ju på olika sätt. LPP (Lokal 

pedagogisk planering) är något som många lyfter fram i 

undersökningen och det är av stor vikt att alla prov och läxförhör är 

kopplade till den. Bedömningsmatriser ska vara synliga för eleverna så 

det ska vara tydligt vilka förväntningar som finns. Att bedömning är 

något som bör ske kontinuerligt var många överens om. Däremot kan 

bedömningsmetoderna se olika ut. Nedan presenterar vi de metoder 

som kom fram i vår undersökning:  

 

 Självbedömning: Eleverna skriver ner i böcker vad de är bra på och 

vad de behöver träna mer på. Eleverna ges tid till att reflektera över 

sitt eget lärande och sin egen kunskap. Låta eleverna skriva sina 

egna svar om deras egen förmåga (se K6) och även låta eleverna 

själva sätta betyg på sitt eget arbete. 

 

 Kamratbedömning: Att använda kompisar i ett arbete med 

bedömning i de lägre åldrarna upplevs som positivt bland våra 

informanter. Det är en stor fördel om eleverna själva kan 

respondera på varandra vad det gäller till exempel läsning. I 

arbeten med digitala verktyg finns många tillfällen där eleverna kan 

arbeta två och två och därmed hjälpas åt att reflektera över arbetet. 

Two stars and a wish är något som tas upp och som gärna används 

vid presentationer. Det innebär att eleverna talar om två bra saker 

med arbetet och framförandet och en sak som de önskar hade varit 

lite bättre. 

 

 Gruppbedömning: Det var endast en av informanterna som tog upp 

detta men vi tyckte det var en intressant vinkling så vi valde att ta 

med det här. Gruppbedömning går till så att vanliga fel och brister 

tas upp i helklass.  

 

 Prov, diagnoser och läxförhör: Viktigt att dessa utgår från Lpp och 

kursplanernas mål. Ett prov är en avstämning för att se om eleverna 

har förstått eller om läraren behöver låta eleverna träna mer på 

området. Det utgör också en grund i den summativa bedömningen 
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som görs i slutet på varje termin. Diagnoser ses som nödvändiga för 

att se var eleven befinner sig i sitt lärande. Summativa prov fyller 

ett syfte i att föräldrar och elever gärna efterfrågar detta. De ses som 

ett lätt sätt att kontrollera hur det går i skolan. De är tydliga, många 

rätt är lika med duktig elev. Vad som måste has i åtanke är vad 

provet bedömer. Ett skriftligt prov visar oftast bara fakta – och 

minneskunskaper något som finns med i Lgr 11 men det är en hel 

del andra förmågor som eleverna ska tillägna sig också. 

 

 Osynlig bedömning. Med det här begreppet menas den bedömningen 

som hela tiden pågår hos läraren men som inte dokumenteras 

konkret. En fara med detta är att bedömningen vilar på elevens 

personlighet som till exempel hen är alltid i tid, hen är snäll och 

trevlig. Saker som inte står med i kunskapskraven. 

 

 Muntliga kommentarer från läraren. Många nämner vikten av att 

komma med kommentarer till eleverna under arbetets gång för att 

uppmuntra dem och hålla arbetet levande. Muntlig återkoppling 

under lektionstid i det pågående arbetet är något som många tyckte 

de brast i. på grund av att tiden inte räcker till och att det ständigt 

finns elever som pockar på uppmärksamhet.  

 

 Utvärderingar och utvecklingssamtal. Är något som alla lärare är 

ålagda att göra minst en gång per termin. De ska vara 

framåtsyftande och tala om var eleven befinner sig och vart den är 

på väg. Hur detta ska gå till diskuteras fram på 

utvecklingssamtalen. I vår undersökning kom det fram att det var 

under de samtalen som den största delen av muntlig återkoppling 

sker till eleverna. Det är där den individuella utvecklingsplanen för 

eleven presenteras. Lärare, elev och föräldrar arbetar tillsammans 

fram strategier för elevens kunskapsutveckling.  

  

 Individuella samtal. Samtal med eleverna är viktigt för att skapa sig 

en förståelse var eleven befinner sig i sitt lärande och hur jag som 

lärare kan hjälpa och stötta eleven så att den kan utvecklas och 

komma vidare ”Den proximala utvecklingszonen” i sitt lärande. 

”Jag vill/behöver ta reda på vad eleverna lärt sig/kan i förhållande 

till de mål jag ställt upp i LPP´n, enligt Skolverkets intentioner i Lgr 

11,” (K6). Att kunna hinna ha individuella samtal med eleverna var 

något som de flesta efterfrågade och tyckte var viktigt i ett arbete 

med bedömning men att det inte kunde genomföras fullt ut på 

grund av tidsbristen. 

  



30 
 

Pedagogiska tankar kring bedömning 
Bedömning är ett verktyg som är oerhört viktigt och därför är det 

nödvändigt att det görs rättvist och kontinuerligt. Som en av 

informanterna skrev:  

 

Bedömning är en av de viktigaste uppgifterna vi har som lärare.(K1)  

 

Vad som bedöms ska inte vara någon överraskning för eleven (K6). 

Bedömningar ska synliggöra var eleven befinner sig och vad den 

behöver träna mer på och de ska vara grundade på de mål som ställts 

upp. Den ideala bedömningen är den som sker ofta och naturligt samt 

är framåtsyftande och förmedlar positiva tankar ”utan att dölja hur läget 

faktiskt är” (K5). En faktor som flera informanter skrev om var vikten av 

sina egen kompetens vad det gäller bedömning. ”Man behöver vara 

mycket påläst själv”(K4).  

 

Det är emellertid lätt att hamna i den ”summativa fällan” som en lärare 

uttryckte det (K6). På grund av den tidsbrist lärarna upplever är det 

lättare och snabbare att göra en bedömning av lärandet istället för 

lärandet. Alla informanter var överens om att bedömning är mycket 

viktigt bland annat för att kontrollera att målen nås men att det är 

tidskrävande. Här nedan har vi valt ut några citat som visar hur 

informanterna uttrycker sig: 

 

…ett komplext, aktuellt och mycket viktigt ämne för lärare (och elever). (K1) 

 

Jag tycker absolut att formativ bedömning är det enda vi ska eftersträva… 

(K2) 

 

Skolverkets lunta är vad jag försöker följa (ledstjärna)… (K3) 

 

Bedömning är viktigt för mig som pedagog så att jag vet vad mina elever… 

(K5) 
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Drömskolan 
En tanke som fanns bakom att slänga ut frågan om hur deras drömskola 

skulle se ut var att de skulle kunna få använda fantasin. Om det inte 

fanns de regler som de måste följa, hur skulle det då se ut? Det 

intressanta är att flera av informanterna svarar att det skulle arbeta på 

ett sätt där de fick möjlighet till att arbeta i lugn och ro med bedömning, 

de skulle ha tid för muntliga samtal och kanske rent av bara arbeta 4 

dagar i veckan med undervisning för att sedan kunna ägna en hel dag åt 

att arbeta med det administrativa.  

 

Min dröm är att arbeta 4 dagar och ha en dag till att verkligen grotta ner mig 

i omdömen så de blir reella och individuella. (K2).  

 

En av lärarna var mycket nöjd över sin arbetssituation och hur den såg 

ut idag, (K1). Det var kvinnan som numera arbetade i en friskola där 

hon kände att hon faktiskt hann med det hon föresatte sig och även fick 

möjlighet att använda de bedömningsmetoder som hon ville. Andra 

tankar var att ha en skola utan betyg och endast bedöma formativt, det 

vill säga bedöma eleverna så att det stärker deras lärande. 
 

…ge eleverna möjlighet att glänsa de dagar de är starka. Man ska inte ha en 

fördömande skola utan en utvecklande… (K2) 

 

I en idealisk skola skulle jag ha tid att ofta sitta med enskilda elever eller 

grupper av elever…. (K5) 

 

I stället för bedömning arbetar elever och lärare mot ”skarpa mål”, mål där 

det grundläggande samhällstänket och ”människoblivande” är i fokus. (K6) 

 

Några av lärarna nämner att de vill ha mer engagerade och kunniga föräldrar 
som deltar i sina barns skolgång bland annat uttrycks det i citatet: 

 

I en idealisk skola skulle också alla föräldrar vara delaktiga i sina barns 

utvärderingar… (K5) 
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Diskussion 
I detta avsnitt presenteras våra slutsatser utifrån resultatet i 

undersökningen i förhållande till det som lyftes i bakgrunden. Vi har 

valt att dela in diskussionen utifrån två rubriker, metoddiskussion och 

resultatdiskussion, där den första lyfter tankar kring hur hela 

undersökningen är gjord och den andra delen fördjupar sig i resultatet 

utifrån forskningsläget. Avslutningsvis diskuteras förslag till fortsatt 

forskning. 
 

Metoddiskussion 
Det första som slog oss när vi kom ut till skolorna för att tala med de 

lärare som vi hade för avsikt att ha med i vår undersökning var att alla 

verkade intresserade och tyckte det var ett mycket intressant ämne vi 

valt. Välkomnandet och responsen från rektorerna var något olika på 

varje skola.  Trots det var det bara åtta av trettio som slutligen inkom 

med ett svar till oss vilket kan tolkas på olika sätt. På den första skolan 

där rektorn uppmanade personalen att söka vidare information på 

hemsidor och i litteratur kan det ha varit så att de till viss del blev 

avskräckta och trodde att det handlade om att skriva så bra som möjligt. 

Även om vi var tydliga i vår presentation att det inte handlade om att 

prestera en A-uppsats utan att vi bara var intresserade av deras 

spontana tankar i synen på bedömning. Dessutom kom vi mitt i en 

period då alla var upptagna av utvecklingssamtal och i startgroparna 

för de nationella proven vilket säkerligen var en bidragande faktor till 

tidsbristen och engagemanget att medverka i vår studie. Men den 

starkaste uppfattningen vi fick var att många lärare upplevde det som 

att bedömning är ett svårt område att diskutera. Det borde vara den 

centrala processen i varje lärares undervisning (Wiliam, 2013).  

 

Bedömning kan också vara ett känsligt ämne för varje enskild lärare, det 

är ju ett sätt att se hur väl hen lyckas med sin undervisning. Då det kan 

vara ett hjälpmedel att utvärdera läraren (Jönsson, 2013) kanske vissa av 

våra tillfrågade lärare kände en viss rädsla att behöva blotta sig. I samtal 

i personalrummen kom några av dessa tankar i uttryck då vi 

diskuterade vem som bedömer och vad. En lärare som är verksam i en 

förskoleklass menade att hon inte kunde medverka i vår undersökning 

då hon inte använder bedömning på sina elever i förskoleklass. Alltså 

uppfattar vi att hennes syn på bedömning handlar om att kunna 

bedöma ämneskunskaper medan vi anser att bedömning i sin helhet 

även kan ske i andra avseenden. En annan lärare menade att hon 
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stavade så illa och inte hade tid över att sitta vid datorn och skriva för 

det tog sådan tid att använda stavningsprogrammet och behöva gå 

tillbaka och rätta alla fel. Då detta är vår första C-uppsats och ingen av 

oss besitter tidigare erfarenheter av att skriva och undersöka i den 

bemärkelsen får vi se detta som ett tappert försök att lyckas. Det bästa 

hade varit om vi fått möjlighet att göra något liknande innan som en 

övning då vi nu i efterhand fått upp tankar och idéer om hur vi skulle 

kunna ha gjort annorlunda. Vi har insett att det viktigaste i uppsatsen är 

själva studien. Därför skulle vi lagt ner mer tid och förarbete på just den 

delen och inte haft lika stort fokus på bakgrunden. Det är en konst att 

bara kunna avgränsa sig till ett litet område så att inte undersökningen 

ska mynna ut i en doktorsavhandling och samtidigt behövde vi ha en 

begränsning på grund av tidsbristen.  

 

Att arbeta med self reports var något nytt för oss båda och vi valde att 

arbeta med den metoden just för att vi ville ge informanterna möjlighet 

att formulera sina egna tankar utan någon som helst påverkan från oss 

eftersom vi båda kan upplevas som dominanta. Risken hade funnits att 

vi skulle ta över en eventuell intervju vilket skulle ha resulterat i att 

svaren inte var deras egna uppfattningar om bedömning. Syftet med 

studien var ju att se lärares egen uppfattning om fenomenet bedömning.  

Men om vi haft mer tid skulle vi gärna ha fördjupat oss i svaren med en 

muntlig intervju av informanterna där de skulle få möjlighet att 

vidarutveckla sina svar utifrån de funna kategorierna. Nu i efterhand 

har vi funderat på om informanterna behövt mer tid till svaren, två 

veckor i stället för en, men då det inte var vår avsikt att svaren skulle 

vara så tunga tyckte vi att en vecka kunde räcka. Vi såg en risk med att 

om svarstiden skulle bli allt för lång kunde studien glömmas bort i det 

hektiska läraryrket. Hade vi haft mer tid hade det varit intressant att 

undersöka hur eleverna uppfattade bedömningen och se om elevernas 

och lärarnas syn stämde överens.  

 

Vad det gäller analys och tolkning har vi arbetat med inspiration av den 

fenomenografiska analysmodell (Dahlgren & Johansson, 2009). Det finns 

olika varianter av analysmodeller men den vi slutligen bestämde oss för 

att använda var den som utgick ifrån en fenomenografisk ansats. Skulle 

vi göra detta igen skulle vi troligtvis göra analysarbetet på liknande sätt. 

All den litteratur vi använde oss av och alla de timmar vi avsatte för att 

läsa på innan själva analysarbetet startade var tacksamt inför 

efterarbetet. Mycket av det som vi hittade i svaren från informanterna 

hade vi läst om i avhandlingar och annan litteratur. Att vara påläst och 

kunnig inom det område som ska undersökas är ett måste och det är 

nog det ända som varken kan eller ska begränsas.  
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Resultatdiskussion 
De underlag vi fick in var alla väldigt positiva och förstående till 

bedömning i skolan. Alla hade dock en gemensam nämnare och det var 

den ständiga tidsbrist som råder. Det fanns inga tvivel om att alla ville 

arbeta med lärande bedömning men att planera undervisningen utifrån 

läroplanen och de kunskapskrav som ställs var det många som 

uppfattade som svårt. Christian Lundahl skriver att formativa 

bedömningar har vuxit fram för att främja lärandet och kan vara ett 

mycket bra didaktiskt verktyg för just detta. Efter den litteratur vi läst i 

ämnet har vi blivit övertygade av detta, det måste finnas tid till att 

planera sin undervisning utifrån målen i läroplanen. Därefter måste 

bedömningen utgå från de kunskapskrav som avses. Det är minst lika 

viktigt att eleverna är medvetna om vad de förväntas ha lärt sig efter 

avslutat kunskapsområde (Jönsson, 2013).  

 

Dokumentation har verkligen kommit i ropet. Det är krav på lärarna att 

skriva IUP och till de elever som inte förväntas nå målen ska 

åtgärdsprogram skrivas (Skolverket, 2011). All den här 

dokumentationen tar mycket tid från lärarna, tid som de skulle kunna 

använda till att planera sin undervisning istället vilket de flesta av 

informanterna påpekade i sina texter. Många lärare blir ”bevissamlare”, 

det vill säga att de samlar in så mycket material som möjligt för att sen 

känna att de har ryggen fri vid eventuella granskningar. Att materialet i 

sig inte alltid är planerat utifrån målen har en mindre betydelse (Brown, 

McCallum & Mc Allister, 1995). Feedback kan ges på olika nivåer och  

återkoppling på uppgiftsnivån är lättare att genomföra eftersom den är 

mer konkret än feedback på processnivå eller metakognitiv nivå vilket i 

sin tur är mer effektiv för elever för att förbättra sitt lärande (Jönsson, 

2013). I resultatet kunde vi läsa ut att om lärarna hade mer tid avsatt för 

bedömning skulle den kunna bli mer formativ och planerad. Det fanns 

en önskan om möjlighet till mer muntlig återkoppling och individuella 

samtal med eleverna men även kollegialt så som diskussioner i 

arbetslagen på skolan.  Kunskap om formativ bedömning är ett relativt 

nytt begrepp och vi har sett utifrån resultatet att inte bara tidsbristen är 

med och påverkar, även den egna kompetensen är av stor vikt. K1 

skriver att ”bedömning är ett komplext, aktuellt och mycket viktigt 

ämne för lärare (och elever).” Därför anser vi att skolans ledning 

behöver ge sina lärare tid till att diskutera och kompetensutvecklas 

inom detta område.  
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I den litteratur vi läst har det stått mycket om vad bedömning är hur 

man kan bedöma samt varför det är så viktigt med bedömning. Vad 

som framkommit i vår undersökning om lärares uppfattningar om 

bedömning är upplevelsen kring den ständiga tidsbristen. De flesta 

hade mycket högre ambitioner med hur de ville arbeta med bedömning 

än vad de praktiskt mäktade med. Det här är något som oroar oss. Om 

arbetet ständigt inte når upp till den ambitionsnivå som finns är det stor 

risk att lärarna känner sig otillräckliga och för att råda bot på detta är 

det lättare att bedömningen får en fortsatt kontrollerande roll istället för 

att eleverna får bedömning som ett stöd och hjälp i sitt lärande (Jönsson, 

2013). Som en av lärarna uttryckte det, K6, så är det lätt att man som 

lärare hamnar i den summativa fällan eftersom det går fortare att göra 

en bedömning av lärande i stället för lärande. Detta innebär att den 

summativa bedömningen i form av prov, diagnoser och läxförhör blir 

lätt sätt att använda sig av för att kontrollera elevens kunskaper. Vi ser 

att det finns en risk att proven fokuserar allt för mycket på fakta- och 

minneskunskaper och de förmågor som eleverna enligt Lgr 11 ska 

tillägna sig får en allt för liten roll.  

 

Det är ett politiskt beslut som ligger till grund för den ökade 

dokumentationen. Den förändrade kunskapssynen som nu är mer 

konstruktivistisk än innan innebär att de skriftliga proven alltmer 

ifrågasätts och de traditionella bedömningsformerna inte är tillräckliga 

för att öka elevernas lärande (Selghed, 2013). Eleverna har fått andra 

roller, från att endast ha varit de som blivit bedömda till att själva blir 

mer aktiva i bedömningarna samt att de har en central roll i att utveckla 

sina egna lärstrategier. Dessutom har eleverna fått ett ökat ansvar kring 

sin lärandeprocess. Det här gör att vi som lärare måste lägga stor vikt 

vid hur vi bedömer men också på vad vi bedömer. Återigen är det våra 

styrdokument som måste ligga till grund för undervisningen och 

bedömningen. Eleverna behöver vara införstådda med vad som ska 

bedömas samt hur det ska gå till. Det här kan göras genom att ge 

eleverna tid till att reflektera över sitt eget lärande och sin egen kunskap 

vilket K6 lyfter i sin text där hon beskriver hur eleverna får skriva egna 

svar om deras egen förmåga, samt att hon låter eleverna själva sätta 

betyg på sitt eget arbete. Då vi som lärare förväntas bedöma elevernas 

förmågor och kompetenser måste bedömningen också syfta till att dessa 

får möjlighet att visas upp. Undervisningen måste planeras utifrån de 

kunskapskrav som står i läroplanen (Jönsson, 2013; Wiliam, 2013) och 

det är jag med min undervisning och mina metoder som ska se till att 

dessa kan uppnås.  
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Något som vi kommit fram till i resultatet av vår studie är den 

upprepande avsaknaden av tid som ges för diskussion och reflektion i 

klassrummet. I de fem nyckelstrategierna som Wiliam nämner handlar 

en punkt om att skapa dessa effektiva diskussioner men många lärare 

fastnar i ett ”görande” där det gäller att hinna med så mycket som 

möjligt. I resultatet kan vi se att på grund av tidsbristen ges sällan 

eleverna tid att reflektera kring sitt lärande och vad de har lärt sig. Flera 

informanter svarade att tiden eleverna får till att utvärdera och 

reflektera över sitt skolarbete begränsas ofta till summeringar i en så 

kallad loggbok. Det visade sig i studien att summeringen ofta sker på 

liknande sätt, det vill säga eleverna förväntas skriva några rader om 

veckan och kanske rita en bild. Det här arbetssättet gynnar en del men 

inte alla. De som har svårt att utrycka sig i ord kommer alltid tillkorta i 

detta viktiga moment. Den här sortens självutvärdering verkar vara den 

vanligaste metoden men kanske inte den bästa. Om utvärdering och 

bedömning ska föra eleven framåt i sitt lärande behöver den vara 

utformad så att eleven börjar fundera och tänka och att den ges 

kontinuerligt (Jönsson, 2013).  

 

I resultatet har flera lyft arbetsmetoder med kamratbedömning. För att 

det ska fungera med kamratbedömning är det viktigt att ha ett gott 

klassrumsklimat, något som borde vara självklart. Alla elever behöver 

känna sig trygga i skolan för att kunna prestera och tillgodogöra sig den 

undervisning de får. Klasskamrater kan vara en outnyttjad resurs i 

skolan. Flera av informanterna upplevde kamratbedömning i de lägre 

åldrarna som något positivt. Ett exempel som gavs handlade om 

läsning. Eleverna fick då själva respondera på varandra genom att kort 

skriva ner hur det var att lyssna och vad läsaren kunde behöva träna 

mer på.  Det är allmänt känt att påverkan från kompisar är stark och vad 

vuxna säger inte alltid har så stor betydelse. Om kompisarna i klassen 

kan vara med och bedöma kan lärandet tas till en högre nivå och fler 

elever kan bli motiverade att göra bättre ifrån sig (Slemmen Wille, 2013). 

Något som stöds i forskningen om formativ bedömning är att när det 

finns en tanke och planering utifrån kunskapsmålen blir undervisningen 

meningsfullare för både lärare och elever (Wiliam, 2013). Efter att ha 

gjort den här undersökningen har vi uppfattningen om att alla de lärare 

som svarade har en tanke och önskan att arbeta med formativ 

bedömning men att det inte fungerar fullt ut på grund av tidsbristen. 

Det skulle vara intressant i framtida forskning att se över vad det är som 

brister mellan viljan och förmågan att arbeta med formativ bedömning. 

Vilka förutsättningar krävs för att lärare i den svenska skolan ska kunna 

arbeta med formativ- och summativbedömning på bästa sätt? 
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Sätt aldrig betyg på 

elever medan de 

fortfarande 

håller på att lära sig. 

Så fort eleven fått betyg 

slutar lärandet. 

(Alfie Kohn) 
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BILAGA 1 

 

Till rektor/biträdande rektor och verksamma lärare på ”X-skolan”, Stockholm 

2014-01-27 

Hej!  

Vi är två studenter från Mittuniversitetet i Härnösand, Jenny Wallin & Mari 

Hammarquist, som nu ska starta med vårt examensarbete och skulle behöva 

hjälp av Er lärare som arbetar på skolan. Vår tanke är att fördjupa oss i synen på 

bedömning från ett lärarperspektiv. Syftet är inte att gräva i bra eller dåliga 

metoder utan enbart hitta det där lilla extra som vi sedan själva kan bära med 

oss efter utbildningen. 

Vi har valt att arbeta utifrån ett fenomenografiskt perspektiv som handlar om att 

fördjupa sig i respondenternas (de medverkande lärarnas) egna uppfattning 

inom det område man undersöker, vilket i vårt fall handlar om bedömning. För 

att få möjlighet att ta del av Era egna tankar utan yttre påverkan, som det lätt 

kan bli vid en vanlig intervju, har vi valt att använda en metod som kallas self 

report. Meningen är att Ni lärare som väljer att vara med får skriva en 

berättande text utifrån de öppna frågorna vi ger kring bedömning. Vi delar ut en 

stencil med fåtalet öppna frågor som Ni sedan kan fylla i lugn och ro hemma på 

kammaren. Det spelar ingen roll vilket ämne eller årskurs Ni arbetar inom så 

alla är varmt välkomna att vara med. De som vill har möjligheten att vara helt 

anonyma och om det finns någon som känner att det skulle vara ok att vi hör av 

oss för eventuell återkoppling eller vidare frågor så uppskattas det.  Era svar 

läggs sedan i bifogat kuvert som vi hämtar upp vid ett bestämt datum. Självklart 

följer vi riktlinjerna inom forskningsetiken och allt material vi får ta del av 

kommer endast att användas i vårt arbete.  

Om det skulle fungera kommer vi gärna på ett personalmöte och presenterar 

detta mer så att Ni dessutom har möjlighet att ställa frågor. Då vår budget är 

begränsad kan vi endast erbjuda hembakat i personalrummet som tack för 

hjälpen.  

 

Tack på förhand 

Jenny Wallin, tel. 0735-905622, mail: jennywallin35@gmail.com 

och  

Mari Hammarquist, tel. 0767-671290, mail: spillringe@gmail.com 

  

mailto:spillringe@gmail.com
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BILAGA 2:  
 

Tack för att du ställer upp i vår studie. 

 

Vi går nu sista terminen på lärarutbildningen vid Mittuniversitetet och ska göra 

vår C-uppsats som kommer att handla om hur lärare ser på bedömning. Något 

som kommit att intressera oss allt mer efter kursernas gång och eftersom kraven 

på bedömning har blivit hårdare och att betyg redan ska ges i årskurs sex tycker 

vi det här är ett mycket intressant ämne, men svårt. 

 Vi vill att du skriver en text om hur du ser på begreppet bedömning och hur du 

arbetar rent praktiskt med det i din profession som lärare men även hur du 

skulle vilja arbeta med bedömning om du fick arbeta i en för dig ”drömlik 

skola”. Vad är det som påverkar ditt val av bedömningsmetoder och hur 

synliggörs bedömningen för elever och föräldrar? Skriv gärna i berättande text 

och var inte rädda för att bli omfångsrika. 

 

Vi kommer att behandla alla texter utifrån de etiska krav som finns när studier 

och forskning bedrivs. Det här sättet att göra en studie på har vi valt utifrån att 

informanten själv kan välja när den har tid att tänka och skriva ner sina 

funderingar dessutom är det lätt att vid en intervju påverka sitt objekt med 

ledande frågor och det undviker vi med det här (Self report). Vi hoppas att vi 

kommer att få ett bra material att analysera och att ni som skriver finner det 

tillfredsställande. Om ni har några frågor kan ni ta kontakt med: 

 

Jenny Wallin                                   Mari Hammarquist 

0735-905622                                   0767-671290 

Jennywallin35@gmail.com            spillringe@gmail.com   

 

Jag är man eller kvinna? 

_____________________________________________________ 

 

När avslutade du dina lärarstudier? 

_____________________________________________ 

 

Vilken årskurs är du verksam inom och vilka ämnen undervisar du i? 

________________________________________________________________

____________________________ 

 

På medföljande blad kan du skriva din text (berättelse) och lägga ner det i 

kuvertet så kommer vi och hämtar dem den 10 februari. Vi ser fram emot att få 

ta del av era tankar och idéer.  

 

Tack ännu en gång för din medverkan! 

 

mailto:Jennywallin35@gmail.com
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