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Abstrakt 
Syftet med studien var att utröna hur fem lärare i årskurs 1–3 resonerar om och uppfattar 

dokumentation av elevers talspråkliga färdigheter. Vilken form av dokumentation lärare 

beskriver sig använda i syfte att bedöma och följa upp elevers talspråkliga färdigheter och 

vilka ändamål med denna dokumentation lärare redogör för var de frågor studien syftade 

att besvara. Fem lärare i årskurserna 1–3 intervjuades på plats i sina respektive skolor. 

Intervjumaterialet transkriberades och analyserades utifrån analysmetoden innehållsana-

lys och Åsa Hirshs (2015) fem ändamål med IUP:er. Resultatet visar att lärare använder 

flera olika former för att dokumentera elevers talspråkliga färdigheter. Det ändamål med 

dokumentationen lärarna framhäver mest frekvent är att de nyttjar den som ett informat-

ionsbärande dokument för föräldrar och elever. Alla lärare lyfter fram minst ett doku-

mentationsändamål som inte omfattas av Hirshs (2015) typologier vilket bidrog till att tre 

nya dokumentationsändamål skapades. Därtill visar det sig att skriftliga anteckningar an-

vänds utifrån flest antal ändamål medan elevskapat och nedskrivet material bara används 

för att engagera eleverna i bedömningen av sina kunskaper och observationsscheman bara 

för att informera om elevens nuvarande kunskaper. 
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1 Inledning 
Dokumentation av elevers kunskaper är nödvändigt men omdebatterat. Lärarnas Riksför-

bunds kampanj Mer tid för varje elev kritiserar bland annat lärarnas ökade dokumentat-

ionskrav. Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds förbundsordförande, skriver i ett bloggin-

lägg: ”Allt för mycket av vår tid går till konflikthantering, it-strul, blanketter och doku-

mentation av allt, anmälningar [...]” (Fahlén 2018). Även regeringen verkar gå på samma 

linje då de dragit tillbaka sin läsa-skriva-räkna-garanti på grund av att de vill ändra den 

så att lärare inte drabbas av ökad administration, till följd av dokumentationskraven, med 

den (Helmerson 2018). Detta visar att dokumentationens vara och icke-vara är omstritt, 

vilket vidare kan vara en grund för att vetenskapligt utforska ämnet och få reda på vilka 

ändamål lärare ser med dokumentationen av elevers kunskaper. 

Vid tiden för införandet av 1842 års folkskolestadga testades kunskaper muntligen; 

skrivandet var för stadsbor och makthavare. När nya skolämnen introducerades kom dock 

krav på nya kunskaper och förmågor som skulle testas på andra sätt (Forsberg och Lind-

berg 2010). Även om dessa förändringar har skett testas muntlighet fortfarande i skolan. 

I dagens kursplan för ämnet svenska i grundskolan med inriktning årskurs 1–3 (Läroplan 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017) finns ett flertal 

kunskapskrav som enbart kan testas muntligen. Eleverna ska visa prov på sina talspråk-

liga färdigheter genom att exempelvis kunna samtala om elevnära frågor och ämnen och 

ge muntliga instruktioner. 

Att testa och bedöma talspråkliga färdigheter kräver att läraren antingen är helt fo-

kuserad på eleven och för anteckningar eller spelar in eleven. Skolinspektionens (2012) 

granskning av lärares arbete med uppföljning och bedömning av elevernas kunskaper vi-

sar på svårigheter i bedömning av exempelvis talspråkliga färdigheter, då dessa inte på 

samma sätt som faktakunskaper konkret kan beläggas. Fortlöpande bedömning dokumen-

teras inte av lärare; de har bedömningen eller minnesbilderna i huvudet (Skolinspektionen 

2012). I ljuset av detta kan det vara relevant att undersöka hur lärare resonerar och tänker 

om dokumentation av elevers talspråkliga färdigheter, närmare bestämt vilka former av 

dokumentation som lärare anser att de använder sig av och vilka ändamål dokumentat-

ionen har. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att utröna hur fem lärare i årskurs 1–3 resonerar om och uppfattar doku-

mentation av elevers talspråkliga färdigheter. Detta undersöks utifrån följande frågeställ-

ningar: 

• Vilken form av dokumentation beskriver lärarna sig använda i syfte att bedöma 

och följa upp elevers talspråkliga färdigheter? 

• Vilka ändamål med dokumentation av elevers talspråkliga färdigheter redogör lä-

rarna för? 

• Vilka ändamål tillskrivs de dokumentationsformer lärarna beskriver sig använda 

för att bedöma och följa upp elevers talspråkliga färdigheter? 

 

2 Bakgrund och tidigare forskning 
I följande kapitel definieras inledningsvis två centrala begrepp för denna studie (2.1). Se-

dan redogörs för en forskningsöversikt (2.2) relevant för denna studie. Slutligen introdu-

ceras Hirshs (2015) fem typologier som åskådliggör olika ändamål med IUP:er (2.3). 

 

2.1 Begreppsdefinitioner 

Inledningsvis ska föreliggande studies definition av dokumentation presenteras. Lärares 

dokumentation av sin undervisning kan liknas vid ett verktyg för lärarens fortsatta under-

visning och för elevernas kunskapsutveckling. Den är viktig för uppföljningen av verk-

samheten och underlättar kommunikationen med vårdnadshavare (Skolverket 2016). 

Dokumentationen kan därtill definieras både som en aktion och ett dokument: ”I vid be-

märkelse kan dokumentera betyda att samla in och sammanställa information […] Den 

kan också ses som systematiskt dokumenterade bevis i en så kallad evidensbaserad ut-

bildningspraktik” (Skolverket 2010, s. 10). I föreliggande studie undersöks lärares doku-

mentation av elevernas kunskaper både som en aktion och som ett dokument. 

Dessutom bör lärare använda former för dokumentation som ger goda exempel på 

och en grund för kommunikation av bedömning och betygssättning av elevernas kun-

skaper (Skolverket 2016). Med andra ord finns det en relation mellan lärares dokumentat-

ion och bedömning. Denna relation kommer även att synliggöras i den forskning som 

finns på området, se avsnitt 2.2. 

För att göra en distinktion mellan olika dokumentationsformer presenteras här en 

skiljelinje mellan primär dokumentation och sekundär dokumentation (Jönsson 2014). 
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Primär dokumentation kallas det elevunderlag som sparats i ursprungsskick, det vill säga 

när det lämnades in eller presenterades för läraren. Sekundär dokumentation kallas lära-

rens bedömning av elevernas prestationer och därigenom har den redan analyserats. Ana-

lysen av primär dokumentation sker vid bedömningstillfället (Jönsson 2014). Denna skil-

jelinje kommer att diskuteras i relation till den första forskningsfrågan. 

Till sist preciseras begreppet talspråklig färdighet. Med färdighet menas att någon 

vet hur något ska genomföras och kan genomföra det. Det ses som en motsvarighet till 

förståelse, vilket brukar ses som en teoretisk kunskapsform (Läroplanskommittén 1994). 

I kursplanen för ämnet svenska i grundskolan med inriktning årskurs 1–3 (Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017) finns ett flertal 

kunskapskrav som sätter elevernas talspråkliga färdighet på prov. Eleverna ska bland an-

nat kunna samtala om elevnära frågor och ämnen, berätta om vardagliga händelser och 

ge och ta muntliga instruktioner. De kunskapskrav som eleverna kan uppnå enbart genom 

att tala har i denna studie utgjort talspråkliga färdigheter. 

 

2.2 Forskningsöversikt 

Studier som visar vilka olika dokumentationsformer lärare använder för att bedöma och 

spara belägg på elevers talspråkliga färdigheter har inte påträffats under arbetet med 

denna forskningsöversikt. Däremot presenteras, i en studie som redogör för brittiska lä-

rares bedömningspraktiker (Gipps, Brown, McCallum & McAlister 1995), tre modeller 

för i vilken omfattning lärare samlar in och använder belägg, dokumentation, som un-

derlag för bedömningar överlag. Dessa tre bedömningsmodeller är de intuitiva, bevissam-

larna och de systematiska planerarna (Håkansson 2015).  

Lärare inom den första bedömningsmodellen, de intuitiva, bedömer utifrån sin mag-

känsla, gör mentala minnesanteckningar och tar i första hand hänsyn till om eleverna 

verkligen försökt snarare än lyckats (Gipps, Brown, McCallum & McAlister 1995). 

Denna grupp av lärare kan skönjas i ett par studier (Håkansson 2015; Skolinspektionen 

2012) med avseende på att bedömningen sker utifrån mentala minnesanteckningar. Ge-

nerellt sett dokumenterar lärare i Idrott och hälsa på låg- och mellanstadiet i lägre ut-

sträckning jämfört med lärare på högstadiet och gymnasiet (Håkansson 2015). Rörelser 

och fysisk aktivitet går liksom talat språk inte att studera igen om det inte spelas in på 

något sätt. Alternativt kan sekundär dokumentation (Jönsson 2014) i form av anteck-

ningar eller noteringar göras under aktiviteten, vilket kräver full koncentration av läraren. 
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När lärare sedan ska skriva elevomdömen framhävs det som svårt. En förklaring till detta 

kan vara bristande dokumentation av elevernas kunskaper (Mårell-Olsson 2012). 

Lärare tillhörande den andra bedömningsmodellen, bevissamlarna, försöker främst 

med skriftliga underlag att fånga in så mycket som möjligt av vad eleverna gör. Bedöm-

ningen sker inte integrerat med den övriga undervisningen utan när tillfälle ges (Gipps, 

Brown, McCallum & McAlister 1995). Ljudinspelningar av elever för att skapa en hol-

istisk bild av elevernas muntliga förmåga framhävs i litteratur (Buckley 1992; Crawford 

1996). Fördelarna med denna dokumentationsform sägs vara dels att kunna dela belägg 

för elevens utveckling med föräldrar och elever, dels att bevisa äktheten av bedömningen 

(Crawford 1996). 

Slutligen planerar den tredje gruppen av lärare, de systematiska planerarna, sina 

bedömningstillfällen utifrån hur integrering med undervisning kan ske. Bedömning och 

dokumentation används formativt och involverar ett flertal bedömningsmetoder (Gipps, 

Brown, McCallum & McAlister 1995). I Håkanssons (2015) studie framkommer denna 

grupp som en liten andel av lärarna i Idrott och hälsa. De lägger vikt på att planera för 

dokumentationen och bedömningen genom att använda sig av verktyg som alla elever har 

tillgång till. Liksom den framtagna modellen beskriver lärarna planera för att bedöma 

eleverna med flertalet olika metoder (Håkansson 2015). 

En form av dokumentation lärare använder sig av är individuella utvecklingsplaner, 

IUP:er. I Skollagen (SFS 2010:800) står att individuella utvecklingsplaner ska skrivas 

och ges till varje elev en gång per år, i årskurs 1–5. Dessa ska innehålla omdömen om 

elevens kunskapsutveckling och en sammanfattning av de insatser som behövs för att 

eleven ska nå kunskapskraven (SFS 2010:800). I den svenska forskningen om IUP:er 

ingår en intervjustudie, där 15 lärare intervjuats varvid tre kategorier av IUP-praktiker 

skapats (Hirsh 2015). Dessa tre olika praktiker skiljer sig åt vad gäller vilket syfte med 

IUP:er lärare uppfattar, hur lärare beskriver sig arbeta med dessa kontinuerligt samt 

aspekter av deras kontextuella förhållanden (till exempel lokala traditioner, förhållnings-

regler och rutiner rörande IUP-arbetet). Dessa tre praktiker är: 

1. Ett dokument som primärt ska ge information. Det kan bli ett formativt verktyg 

endast om eleverna själva kan ta del av och bearbeta informationen. Dokumentet 

är synligt vid utvecklingssamtalen två gånger per år. 
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2. Ett dokument som både ska ge information och bidra till elev- och föräldramed-

verkan. Eleverna är med och sätter sina mål och läraren ser elevens behov tydli-

gare. Det är ett verktyg för lärarens tänkande som indirekt påverkar det kontinu-

erliga arbetet. 

3. Ett dokument som ska ge information, förståelse och medverkan. Det används 

formativt, där eleven får medverka i alla steg. Dokumentationen används för att 

tänka och agera och syns både direkt och indirekt i det kontinuerliga arbetet (Hirsh 

2015). 

I Hirshs (2015) studie uppmärksammades att alla lärare som fanns i praktik 1 var lärare i 

secondary school (mellan- och högstadiet). Hirsh för fram att det möjligen kan bero på 

IUP-arbetets olika förutsättningar i de olika stadierna, då lärare för yngre åldrar oftast har 

elever i fler ämnen än lärare för äldre åldrar. 

Utifrån samma material studerar Hirsh (2014) lärares upplevelser av dilemman 

kopplade till IUP:er. Studien visar att lärare i ett drömscenario fortfarande skulle arbeta 

med dokumentation även om de inte var tvungna att göra det. Hirsh lyfter fram tre dilem-

man som nästan alla lärare uttrycker.  

Det första dilemmat handlar om att lärarna inser dokumentationens nödvändighet 

samtidigt som de tycker att den tar tid från exempelvis lektionsplanering (Hirsh 2014). 

Detta dilemma, liksom lösningar på dilemmat, framhävs i flera andra studier (Håkansson 

2015; Mitchell, Morton & Hornby 2010; Mårell-Olsson 2012). För de lärare som redan i 

planeringsstadiet bestämt vad som ska bedömas och därmed dokumenteras är dock ex-

terna faktorer såsom tid inte så begränsande (Håkansson 2015). 

Det andra dilemmat handlar om huruvida lärarna ska använda ett elevvänligt språk, 

som bjuder in föräldrarna till att ta del av elevernas uppvisade kunskaper, eller ett formellt 

språk (Hirsh 2014). Forskning visar att det är många föräldrar och elever som inte får vara 

delaktiga i framskrivandet av sina barns åtgärdsplan samtidigt som: ”när lärare bedömer 

elevens och förälderns delaktighet som relativt omfattande bedömer de samtidigt att de 

lyckas nå de uppställda målen i betydligt högre utsträckning än annars” (Asp-Onsjö 2006, 

s. 50). När åtgärdsplanen skapas är det fördelaktigt för de som behärskar det formella 

språket, vilket gynnar lärarna men missgynnar föräldrar och elever (Asp-Onsjö 2006). I 

jämförelse med Hirshs (2015) tre IUP-praktiker verkar åtgärdsprogrammen i hög grad 

likna praktik 1, där delaktighet bara erbjuds de som har möjlighet att ta del av det språket. 

Slutligen handlar det tredje dilemmat om summativ kontra formativ bedömning, 

alltså bedömning av lärande eller bedömning för lärande (Hirsh 2014). I det här fallet 
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verkar lärarna tala om två olika ändamål med IUP:erna, det vill säga dokumentationen. 

Samtidigt som de ska verka som pedagogiska planeringsdokument och som stöd för ut-

veckling har de även ett ändamål som kontrollinstrument och ansvarighetsdokument 

(Mitchell, Morton & Hornby 2010; Vallberg Roth & Månsson 2006). 

 

2.3 Hirshs (2015) fem IUP-ändamål 

Innebörden av en teori som används i en uppsats kan vara olika. Dels kan den beskriva, 

förklara och förutsäga olika fenomen, dels kan den användas som en förståelseram för 

den allmänna uppfattningen om fenomen (Lagerholm 2010). I denna studie studeras lä-

rares resonemang och uppfattningar om fenomenet dokumentation av elevers talspråkliga 

färdigheter i svenskämnet. Hur studiens syfte ska uppnås finns med all säkerhet flertalet 

infallsvinklar på. Här fungerar Åsa Hirshs forskning som teoretiskt ramverk för att besk-

riva och förklara fenomenet ändamål med dokumentation. 

Åsa Hirshs (2013) avhandling utgår från två syften. Det ena av dessa är: ”Vad ka-

raktäriserar lärares beskrivningar av sitt arbete med IUP:er i relation till uppfattade ända-

mål och i termer av svårigheter likväl som möjligheter kopplat till deras IUP-arbete?” 

(Hirsh 2013, s. 20, min översättning). Som konstaterat kan individuella utvecklingsplaner 

vara en del av lärares dokumentation. I en av avhandlingens delartiklar (Hirsh 2015) vill 

hon skapa kunskap om hur lärare kontinuerligt använder IUP:er som verktyg i sitt arbete. 

Lärarnas uppfattningar om syftet med IUP:er, hur de arbetar med dessa samt vilka kon-

textuella faktorer som kan påverka deras uppfattningar var i fokus.  

Av 15 lärarintervjuer presenterades fem typologier som visar de ändamål med 

IUP:er lärare beskriver sig uppfatta. Typologiseringen av lärarsvaren utgick från frågorna 

vad är individuella utvecklingsplaner? och varför ska man arbeta med IUP? (Hirsh 2015, 

s. 82, min översättning). De fem ändamålen som identifierades är följande (Hirsh 2015, 

s. 83, min översättning): 

• Ändamål A: IUP som ett dokument med information om nuvarande kunskapsnivå 

och framåtskridande målsättningar, 

• Ändamål B: IUP som utgångspunkt för utvecklingssamtal, 

• Ändamål C: IUP som ett verktyg för att visualisera varje enskild individ och för 

identifiering av lärandebehov, 

• Ändamål D: IUP som ett verktyg för interaktiv bedömning, involverande av ele-

verna i bedömningen och främjande av elevernas metakognitiva utveckling, och 

• Ändamål E: IUP som ett verktyg för utvärdering och justering av undervisningen. 
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Beskrivningar av dessa ändamåls innebörd är inte mer utförlig än såhär, vilket har föran-

lett egna tolkningar av vissa ord och begrepp. Dokument med information är antingen en 

digital eller analog statisk handling som innehåller primär eller sekundär dokumentation. 

Ett verktyg innebär att handlingen används dynamiskt för att åstadkomma någonting an-

nat; det vill säga dokumentationen i sig är inte i förgrunden. 

Föreliggande studies empiriska material tillhörande den andra forskningsfrågan tes-

tas mot typologierna med IUP-ändamålen. Typologierna kommer även att spela roll för 

den jämförelse mellan resultaten av de båda första forskningsfrågorna, som i sig utgörs 

av den tredje forskningsfrågan: Vilka ändamål tillskrivs de dokumentationsformer lärare 

använder sig av för att bedöma elevers talspråkliga färdigheter? Angående den första 

forskningsfrågan framhålls, i tidigare forskning, IUP:ernas olika ändamål eller syften 

(Hirsh 2014; Hirsh 2015; Mitchell, Morton & Hornby 2010; Vallberg Roth & Månsson 

2006). Det i kontrast till Håkanssons (2015) studie, som visar på ett flertal olika doku-

mentationsformer lärare använder sig av för att bedöma i ämnet Idrott och hälsa, leder till 

frågan om det finns former av dokumentation som bäst lämpar sig för ett visst ändamål. 

Finns det dokumentationsformer som enbart har ett enda syfte och finns det dokumentat-

ionsformer som inte tjänar något syfte alls? 

Användande av typologier kan dock vara snårigt i vissa avseenden. Typologier vi-

sar i viss mån en förenklad bild av verkligheten och absoluta gränsdragningar mellan 

dessa kan vara omöjliga att göra. Förekomsten av fall som faller utanför eller mellan två 

typologier kan betraktas som oundviklig (Hirsh 2015). Eftersom dessa typologier inte 

utformats utifrån dokumentation i allmänhet utan bara på en enskild dokumentationsform 

(IUP) kan det antas finnas risk för att dessa inte speglar alla lärares olika förhållningssätt. 

Föreliggande studie kommer därför även att utvärdera huruvida dessa ändamål är uttöm-

mande och överförbara till övriga dokumentationspraktiker lärare använder sig av.  

I händelse att det skulle visa sig att Hirshs (2015) typologier inte är uttömmande 

kommer nya typologier att skapas utifrån studiens empiriska material. En studie som jäm-

för IUP:er och övrig dokumentation har enligt min forskningsöversikt inte genomförts. 

 

3 Metod och material 
I detta kapitel redogörs först för studiens metodval (3.1) utifrån studiens syfte. Därefter 

beskrivs och motiveras urvalet av informanterna (3.2) följt av en beskrivning av materi-

alet och materialinsamlingen (3.3). Avslutningsvis presenteras transkriberingsförfarandet 

och analysmetoden (3.4). 
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3.1 Metodval 

Syftet med studien är att utröna hur fem lärare i årskurs 1–3 resonerar om och uppfattar 

dokumentation av elevers talspråkliga färdigheter. Det är således åsikter, uppfattningar, 

känslor och erfarenheter på djupet som ska lyftas fram vilket intervjuer tenderar att göra 

(Denscombe 2016). Den kvalitativa intervjun kännetecknas av att upplägget liknar ett 

vanligt samtal med undantag att intervjuaren ska bestämma riktningen på samtalet och se 

till att ämnesfokuset upprätthålls. Frågorna som ställs under intervjun är så kallade öppna 

frågor vilket betyder att de: ”har svag struktur och följer respondentens tankar och inte en 

i förväg bestämd ordning” (Kihlström 2007, s. 49). Eftersom målet är att lärarna ska 

kunna prata om sin upplevda verklighet och för att studien inte gör anspråk på att vara 

representativ gällande lärares syn på dokumentation i allmänhet kan det vara relevant att 

främja deras berättande, vilket kvalitativa intervjuer syftar till att göra. 

 

3.2 Urval 

I ett första skede gjordes ett större kvoturval (Denscombe 2016) i ett begränsat geografiskt 

område av grundlärare som undervisar i årskurs 1–3. De lärare som valts ut fick inform-

ation om studien via sina tjänstemejlkonton (se bilaga A). I informationsbrevet fanns in-

formation om och villkor för lärarnas roll i studien samt studiens syfte. Därutöver fanns 

en samtyckesblankett som skulle signeras på plats. I och med detta togs hänsyn till in-

formations- och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002). Vid intresse av att delta i stu-

dien kontaktade lärarna mig antingen via telefon eller mejl. 

Av cirka 45 mejl till grundlärare och cirka 30 mejl till rektorer, vilka var menade 

att vidarebefordra mejlet till sina lärare, återkopplade två lärare att de ville medverka. För 

att komplettera studiens underlag och eftersom både tid och resurser var mycket begrän-

sade användes därtill ett bekvämlighetsurval (Denscombe 2016). Detta arbete var små-

skaligt, grundade sig på kvalitativa data och hade låga kostnader, vilket motiverade be-

kvämlighetsurvalet. En lärare kontaktades, som i sin tur kontaktade ytterligare två lärare 

vilka erbjöd sig att ställa upp på intervju. 

Värt att beakta angående urvalet är att de två lärare som svarade på massutskicket 

kan ha haft större intresse och kunskap om dokumentation av elevers talspråkliga för-

mågor än de tre andra, vilket kan medföra en snedvridning av svaren (Denscombe 2016). 

Detta hade dock kunnat förekomma även om enbart ett kvoturval hade använts. Materialet 
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samlades därtill in på samma sätt och grunderna för kvoturvalet uppfylldes till största del. 

Med andra ord har ansatser gjorts till förmån för ett tillförlitligt urval. 

I slutändan ingick fem informanter i studien. Fyra av dem arbetar som grundlärare 

i årskurs 1–3 och en informant var tidigare grundlärare i nämnda årskurser men arbetar 

nu som speciallärare i samma årskurser. Lärarna undervisar på tre olika skolor i två olika 

kommuner. Alla undervisar i svenska, antingen i helklass eller i smågrupper. 

 

3.3 Material och materialinsamling 

För att förbereda materialinsamlingstillfällena skapades en intervjuguide utifrån studiens 

forskningsfrågor (se bilaga B). Då intervjun bestod av öppna frågor (Kihlström 2007) 

skrevs ett antal exempelfrågor för varje forskningsfråga. Dessa var tänkta att anpassas 

utifrån de resonemang och områden som berördes under intervjuerna, då det motsatta kan 

tänkas bidra till att informanten passiviseras (Repstad 2007). Eftersom målet var att lä-

rarna skulle få möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter undveks ledande frågor i 

guiden. Den inledande frågan skapades för att lärarna skulle få börja med ett välbekant 

område och för att intervjuerna skulle inledas med något konkret (Denscombe 2016). 

Samtliga intervjuer ägde rum i respektive lärares klassrum och varade mellan 15 

och 35 minuter. Innan intervjuerna påbörjades undertecknades samtyckesblanketten och 

frågan om medgivande till att spela in intervjuerna gavs muntligen. För att få fullständig 

dokumentation samt underlätta tolkning och analys av svaren spelades intervjuerna in. I 

slutet av varje intervju fick lärarna möjlighet att tillägga någonting de ville säga för att få 

en bra avslutning på samtalet. Intervjuerna skedde generellt sett ostört med undantag för 

en intervju där en annan lärare kom in i klassrummet och bad informanten att lyssna till 

ett elevärende. Detta föranledde att inspelningen avbröts varav den återupptogs cirka fem 

minuter senare. För att minimera risken att detta skulle inverka negativt på resten av in-

tervjun läts läraren samla sig några sekunder och intervjuaren styrde in samtalet på samma 

ämne som innan intervjun avbröts. 

 

3.4 Transkribering och analysmetod 

De semistrukturerade intervjuerna bastranskriberades (Linell 2011) och meningsbärande 

delar gallrades fram. En väsentlig del av förståelsen av vad som sägs kan tydas ur hur 

något sägs. Under transkriberingen tolkades vissa ord eller fraser som framhävande av 

lärarna. Dessa ord eller fraser skrevs i kursiv stil och kommenteras. De tillfällen då läraren 

avbröt sig själv och fortsatte på en ny mening eller i samma mening betecknades med tre 
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sammanhängande punkter (…). Ljudfilerna numrerades i kronologisk ordning vilket 

också innebar att lärarna i studien anonymiserades och kodades till 1, 2, 3, 4 respektive 

5, för att synliggöra eventuella mönster i resonemangen och för att följa konfidentialitets-

kravet (Vetenskapsrådet 2002). Anledningen till att lärarna inte givits fingerade namn är 

för att inte kulturellt definiera en person i anonymiseringsprocessen. Vilka värderingar 

som läggs i ett namn varierar men det finns en risk att det existerar generella värderingar 

i respektive namnval. 

Därefter analyserades texterna utifrån forskningstekniken innehållsanalys 

(Denscombe 2016). Innehållsanalys används till att kvantifiera innehåll i texter och finna 

dolda budskap, som faktiskt kommuniceras. Analysen utgick från Graneheim och Lund-

mans (2004) rekommendationer för begreppen analysenhet, meningsenhet, kod och kate-

gori (Graneheim och Lundman 2004, s. 106–107, min översättning). Studiens analysen-

het utgjordes av all intervjutranskription omfattande 63 sidor text. Meningsenheterna be-

stod av lärarnas uttalanden som antingen handlade om vilka dokumentationsformer lärare 

använder sig av för att bedöma och utvärdera elevers talspråkliga färdigheter eller vilka 

ändamål med denna dokumentation lärarna redogör för. I det inledande arbetet fördes 

meningsenheterna in i ett Excellark med uppgifter om vilken lärares uttalande det var och 

meningsenhetens radnummer. 

I analysens första steg kodades meningsenheterna tillhörande den första och den 

andra forskningsfrågan. Detta innebar att de namngavs med antingen ett eller flera ord. 

Vissa koder definierades i förväg medan andra koder tillkom under analysens gång. Ko-

derna fördes in i Excellarket. 

I analysens andra steg kategoriserades meningsenheterna tillhörande de två första 

frågeställningarna. Gällande den första frågeställningen fördes meningsenheter och koder 

med gemensamma nämnare samman och bildade kategorier som representerade ett visst 

dokumentationsförfarande. I tabell 1 visas exempel på koder som kopplades till respek-

tive dokumentationsform, för att visa hur analysen gick till. 

 
Tabell 1 Exempel på koder till dokumentationsformerna 

Dokumentationsform Koder 

Bedömningsstöd Nya språket lyfter,  

bedömningsstöd 

Elevskapat och nedskrivet material självskattning 

Film, foto och ljud filminspelning på iPad 

ljud-inspelning 
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IUP IUP 

Mentala anteckningar mentala anteckningar 

Observationsschema nationella provet, 

observationsschema 

Skriftliga anteckningar digitala anteckningar på skolans digitala plattform 

 

Gällande den andra frågeställningen sorterades meningsenheterna in i Hirshs (2015) be-

fintliga typologier. Typologierna fördes därefter in i Excellarket. I tabell 2 visas exempel 

på koder som kopplades till respektive ändamål, för att visa hur operationaliseringen gick 

till. 

 
Tabell 2 Exempel på koder till ändamålen. 

Ändamål Koder 

A: dokument med information om nuvarande kunskapsnivå och fram-

åtskridande målsättningar 

så att det finns dokumenterat, 

signalera oro till föräldrarna 

B: utgångspunkt för utvecklingssamtal som stöd till utvecklingssam-

talen 

C: verktyg för att visualisera varje enskild individ och för identifiering 

av lärandebehov 

fånga upp elever tidigt 

D: verktyg för interaktiv bedömning, involverande av eleverna i be-

dömningen och främjande av elevernas metakognitiva utveckling 

jämföra elevens och lärarens 

uppfattning, 

självskattning 

E: verktyg för utvärdering och justering av undervisningen utvärdera undervisningen, 

för sin egen skull 

 

Under analysens andra steg uppmärksammades att typologierna inte var heltäckande i 

relation till den empiri jag fått fram. Ungefär en tredjedel av meningsenheterna föll utan-

för denna typologisering vilket gjorde att egna typologier bildades, som åskådliggörs i 

tabell 3. Dessa typologier formulerades, för att uppfylla kravet om tydlighet och ordning 

(Repstad 2007, s. 143), utifrån dimensionen statiskt/dynamiskt. Denna dimension syns i 

Hirshs (2015) befintliga ändamålstypologier vilket gjorde det naturligt att använda denna 

dimension. 

 
Tabell 3 Exempel på koder till de nyskapade ändamålen. 

Ändamål Koder 

F: dokument med information som underlättar minnet för att komma ihåg vad man gör, 

för bedömningen i nationella prov 
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G: dokument eller verktyg för att visa upp skolans förehavanden när det kommer studenter, 

som en trevlig företeelse under 

öppet hus 

H: verktyg för att spara tid annat tar mer tid 

 

I analysens tredje steg, som ägnades åt den tredje frågeställningen, jämfördes menings-

enheterna tillhörande de båda tidigare frågeställningarna. Lärarnas beskrivning av doku-

mentationsändamålen kodades med de identifierade koderna för dokumentationsfor-

merna. Därefter sammanställdes data i en tabell där det framgick vilka dokumentations-

ändamål som tillskrivits respektive dokumentationsform. 

 

4 Resultat och analys 
Här besvaras inledningsvis den första forskningsfrågan då lärarnas beskrivning av och 

kategorisering av använda dokumentationsformer för talspråkliga färdigheter presenteras 

(4.1). Därefter redogörs för de ändamål lärarna tillskriver sin dokumentation med hjälp 

av Hirshs (2015) typologier (4.2), vilket besvarar den andra forskningsfrågan. Sedan be-

svaras forskningsfråga tre då en sammanställning över vilka dokumentationsformer som 

används för vilka ändamål med dokumentationen läggs fram (4.3). Slutligen sammanfat-

tas resultatet (4.4). 

 

4.1 Lärares beskrivning av använda dokumentationsformer 

Utifrån studiens empiriska material, bestående av fem lärarintervjuer, identifierades sju 

kategorier som beskriver lärares dokumentationspraktiker av elevers talspråkliga färdig-

heter: Bedömningsstöd, Elevskapat och nedskrivet material, Film, foto och ljud, IUP, 

Mentala anteckningar, Observationsschema och Skriftliga anteckningar. Dessa kategorier 

framställs i detta avsnitt och första gången kategorierna nämns i brödtexten är det i kursiv 

form. 

Angående Bedömningsstöden nämner lärare 2, 3 och 5 att de använder Skolverkets 

bedömningsstöd Nya språket lyfter, men det är bara lärare 2 som presenterar att hen ar-

betar med det i dokumentationssyfte av elevernas talspråkliga färdigheter: 

 
Där vi sätter på guldstjärnor, jag tror i ettan hade vi lite andra figurer som vi klistrade på 
allteftersom... man har kommit långt i utvecklingen men där finns också med i deras IUP-
pärm. (Lärare 2) 
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Detta bedömningsstöd är i form av ett schema med olika nivåer av exempelvis elevernas 

talspråkliga färdigheter. För övrigt kan det tilläggas att samtliga lärare genomgående hade 

svårt att hålla sig till ämnet: dokumentation av talspråkliga färdigheter. I vissa av de ut-

valda citaten berättar lärare om sin dokumentation i generella termer eller dokumentation 

av flertalet färdigheter, där talspråkliga färdigheter varit en av dessa. 

Meningsenheterna i kategorin Elevskapat och nedskrivet material utmärker sig ge-

nom att dokumentationen består av antingen elevskrivna texter baserade på muntliga hel-

klassaktiviteter eller självskattningar på hur eleverna uppfattar sina kunskaper eller fär-

digheter i svenskämnet. Lärare 1 säger: ”de har ju fått gjort en självskattning” när hen 

berättar om vilken dokumentation hen och arbetslaget utgår från när de tillsammans ska 

resonera om elevernas talspråkliga färdigheter. 

Huruvida lärare använder Film, foto och ljud för att dokumentera elevernas tal-

språkliga färdigheter behandlades under samtliga intervjuer. Antingen ställdes en direkt 

fråga till lärarna eller så tog de själva upp det. Generellt sett sker detta inte ofta, utan bara 

under särskilda tillfällen, vilket lärare 3 framför: ”Det har vi ju gjort men ska jag vara 

ärlig så blir det ju ofta när det kommer studenter som du…” (lärare 3). Utöver att vara en 

dokumentation av elevernas talspråkliga färdigheter blir denna aktivitet också ett peda-

gogiskt exempel för lärarstudenter under sina verksamhetsförlagda utbildningar på sko-

lan. Lärare 2 berättar både om ljudinspelningar och stillbilder som dokumentation av ele-

vers talspråkliga färdigheter. Ljudinspelningarna görs i samband med nationella prov och 

till elevernas utvecklingssamtal medan de stillbilder som tas sätts in i deras IUP-pärm. 

IUP-pärmen fungerar ungefär som en portfolio med elevarbeten i och som en utgångs-

punkt för diskussion om vad man har gjort och hur det gick.  

Lärare 1 beskriver sig använda filminspelning till att dokumentera ett par av elever-

nas redovisningar: ”Och då fick de göra en stor bild och så skriva faktatext tillsammans 

och så redovisa och det spelade vi in sen också” (lärare 1). I detta fall utgör både filmen 

och den skrivna texten dokumentationen av elevernas arbete. 

Samtliga lärare benämner IUP:er som ett dokumentationsverktyg. I denna kategori 

ingår även uttalandet om den IUP-pärm lärare 2 beskriver samt lärare 3:s beskrivning av 

det dokument där elevernas extra anpassningar finns uppställda. Lärare 5 beskriver sig 

kontinuerligt uppdatera IUP:en: ”sedan har vi ju IUP:en som vi skriver på ibland om man 

känner att man har behov av det ju. För det ska ju vara ett levande dokument vilket inte 

omdömena är” (lärare 5). I likhet med IUP:en verkar även IUP-pärmen kontinuerligt upp-

dateras då den fylls på med saker som lärare 2 tycker är viktig. Både dokumentet för 



  
 

14 

IUP:er och extra anpassningar är i samtliga fall digitaliserade och finns på respektive 

kommuns skoldatabas medan IUP-pärmen är en fysisk pärm med papper i. 

Något som nämns av tre lärare är Mentala anteckningar. Det är anteckningar som 

skapas och sparas i hjärnan. Ett exemplifierande av mentala anteckningar kommer från 

lärare 4 som säger: ”det är väl lite så jag har som två kategorier i huvudet; att de som jag 

är inte alls oroliga för och sedan de som jag känner behöver träna mer på sin muntliga 

förmåga” (Lärare 4). Denna form av mentala anteckningar verkar vara mer systematisk 

än den form som lärare 2 och 5 beskriver. Lärare 2 berättar att: ”talet blir nog observat-

ioner omedvetet” och det kan tolkas som om att anteckningarna finns i bakhuvudet om 

hen skulle sätta sig ner och bedöma elevernas talspråkliga färdigheter. 

Användandet av Observationsscheman görs i samband med de nationella proven i 

svenska. Där finns ett delprov där eleverna ska samtala i grupp och komma överens om 

hur de ska inreda ett rum. Lärare 3 och 4 har båda genomfört provet med olika grupper, 

och lärare 4 berättade om det observationsschema de skulle bedöma utifrån: 

 
Alltså det var väldigt enkelt, det var fyra kriterier som man skulle ha […] och sedan skrev 
man bara deras namn och sedan… jag skrev inte så himla mycket kommentarer utan jag mest 
bara kryssade av när jag såg att de hade uppfyllt de kriterierna. (Lärare 4) 

 

På observationsschemat finns ett kommentarsfält där läraren kan fylla i kommentarer om 

varje elev. Observationsscheman omtalas endast i samband med nationella prov; ingen 

av lärarna säger sig använda dessa i andra sammanhang. 

Den sista kategorin innefattar Skriftliga anteckningar om hur något har gått och vad 

som behöver göras nästa gång. Detta kan både inbegripa dator- och handskrivet material. 

Lärare 1 berättar att hen skriver ner tankar och åsikter för sin egen skull: ”jag har det i 

datorn. Vad vi har jobbat med och hur det har gått. Och vad jag ska göra nästa gång. För 

min egen skull” (lärare 1). Dessa anteckningar omfattar inga utförliga elevprestationer 

utan är mest som en generell klassbedömning. Lärare 5 däremot använder skriftliga an-

teckningar för att göra mentala anteckningar, det vill säga att skrivandet görs till en pro-

cess för att minnas tankar: 

 
Ibland kan jag sätta mig ner och bara skriva liksom och så sen kanske jag strimlar det för då 
har jag ju liksom ha... lagt det i mitt eget huvud på något sätt, för det handlar ju hela tiden 
om det här. (Lärare 5) 

 

Detta citat har kategoriserats som skriftliga anteckningar, och inte mentala anteckningar, 

för att det utgår från skrivandet. 
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I tabell 4 visas vilka dokumentationsformer informanterna explicit säger sig an-

vända. De dokumentationsformer som omnämns av lärarna, oavsett antalet gånger, mar-

keras med X i tabellen, medan de dokumentationsformer som inte omnämns markeras 

med - i tabellen. L1, L2 och så vidare står för Lärare 1, Lärare 2 och så vidare. 

 
Tabell 4 Identifierade dokumentationsformer. 

Dokumentationsform L1 L2 L3 L4 L5 

Bedömningsstöd - X - - - 

Elevskapat och nedskrivet material X X - - - 

Film, foto och ljud X X X - - 

IUP X X X X X 

Mentala anteckningar - X - X X 

Observationsschema - - X X - 

Skriftliga anteckningar X - - - X 

 

I tabellen kan det utläsas att samtliga lärare arbetar med minst tre olika dokumentations-

former i syfte att dokumentera elevers talspråkliga färdigheter. Det tycks inte finnas andra 

mönster mellan de olika lärarna förutom att alla arbetar med IUP:er för att dokumentera 

elevernas talspråkliga färdigheter. 

 

4.2 Dokumentationens ändamål 

Den teoretiska utgångspunkten till den andra frågeställningen utgörs av de typologier som 

formats av forskning rörande IUP:er (Hirsh 2015). I denna del kommer jag dock att redo-

visa dokumentation av talspråkliga färdigheter i stort istället för enbart IUP:er. Studiens 

empiri kopplat till Hirshs (2015) typologier, A–E, framställs i detta avsnitt. En del me-

ningsenheter faller utanför dessa ändamål. Dessa meningsenheter har typologiserats i de 

tre nyskapade dokumentationsändamålen F–H. Samtliga ändamål behandlas nedan och 

första gången typologiernas namn förekommer i brödtexten är de kursiva. 

A: Dokument med information handlar om dokumentationen som statisk och inne-

hållande information om nuvarande kunskapsnivå och framåtskridande målsättningar. 

Detta ändamål innehåller flest meningsenheter och bidrag finns från samtliga informan-

ter. Lärare 3 ser dokumentationen som informationsbärande framförallt när det kommer 

till de elever som kanske inte kommer att klara målen: ”om det skulle vara elever som 

sticker ut och vi inte når upp och och de… vi börjar bli oroliga, de eleverna pratar vi med 

föräldrarna rätt snart, redan tidigt” (lärare 3). Att dokumentationen kan utgöra ett slags 
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varningssystem säger också lärare 5 som menar att den kan vara förtydligande för vård-

nadshavarna om eleven inte nått fram så långt som hen önskat. Lärare 1, 2 och 3 lyfter 

fram dokumentationens relevans för att informera föräldrar om vilka mål som satts för 

respektive elev och det exemplifieras av lärare 3: 

 
vi utgår från det här och vi brukar tala om för elever och föräldrar i början på årskurs ett 
börjar vi ju. Och skriver i EdWise i deras IUP att, och så brukar vi välja ut ett par av de här 
som handlar om tal. (Lärare 3) 

 

Med vi syftar lärare 3 på att det är det lärarna som väljer ut målen. Även kommunen sägs 

bli informerade om hur eleverna ligger till i skolämnena. 

B: Utgångspunkt för utvecklingssamtal handlar om att dokumentation utgör en 

grund för diskussion under utvecklingssamtal. Där återfinns lärare 2:s berättelse om att 

dokumentationen används för att föräldrarna tycker att det är roligt att se vad eleverna 

gör: 

 
de tycker att det är roligt att se saker som de har gjort […] visa upp någon text, lyssna på 
någon ljudinspelning, ha ett matteprov. Vi har en bok som vi kallar för Blå boken där vi 
samlar på lite speciella dokumentationer under en treårsperiod. Där vi fotar och skriver och i 
början skrev vi texter ihop. Och titta där, det tycker de är roligt men det är ingen, ingen 
förälder som liksom säger: ”ja nu har jag sett det i trean ska vi nå det här målet, hur hur har 
ni gjort det, hur vet du det?”. (Lärare 2) 

 

 Att betoning har lagts på orden ”se” och ”ingen” är för att lärare 2 framhävde att föräldrar 

vill se vad eleverna har gjort men att ingen efterfrågar det för att få belägg; bara för att de 

är intresserade. Även en annan aspekt uppkommer av lärare 1, nämligen att läraren an-

vänder dokumentationen för att bevisa att och varför stöd har getts: ”när man sitter vid 

utvecklingssamtalen då så ska det finnas med där att ha fått stöd. Regelbundet eller under 

en viss period med det och det” (lärare 1). En tredje infallsvinkel berättar lärare 2 om: ”Vi 

har börjat på att banda litegrann när vi gör, läser texter för att ha med till utvecklingssam-

tal. […] För att träna på att höra sin egen röst” (lärare 2). Detta skiljer sig ganska mycket 

från de andra infallsvinklarna men gemensamt är att dokumentationen är menad för ut-

vecklingssamtalen. 

C: Verktyg för att visualisera eleverna gäller dokumentationen som ett verktyg för 

att visualisera varje enskild individ och för identifiering av lärandebehov. IUP:er används 

av lärare 5 till att sätta upp mål för eleverna och kontinuerligt utvärdera dessa. Annan 

dokumentation, såsom ålagda tester och Nya språket lyfter används av lärare 3 till att 

fånga upp elever tidigt: 
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Med de här testerna som kommer uppifrån som alla är ålagda att göra. Och att vi diskuterar 
Nya språket lyfter i lärarlaget. Och är det någon som vi blir oroliga för då kanske jag som 
speciallärare träffar den eleven mer eller vi låter någon annan, att vi är fler som bedömer, vi 
är inte själva i vår bedömning. (Lärare 3) 

 

Dokumentationen används på så sätt för att visualisera elevernas färdigheter och identifi-

era elevernas lärandebehov. 

D: Verktyg för interaktiv bedömning rör dokumentationen som ett verktyg för in-

teraktiv bedömning, involverande av eleverna i bedömningen och främjande av elevernas 

metakognitiva utveckling. Lärare 5 berättar att hen kontinuerligt låter eleverna ta del av 

dokumentationen hen skapat, i form av mentala anteckningar eller skriftliga kommenta-

rer. En självskattning, det vill säga att eleverna ska bedöma sig själva utifrån mål och 

genomförda aktiviteter, berättar lärare 1 och 2 om att de låter eleverna göra. Lärare 2 

beskriver sitt förfarande såhär: ”vi skickar hem två kort som man får hem då som på ett 

bevis att man har gjort det, sedan sparar vi två kort då man gör en dokumentation om hur 

man själv tyckte det var att genomföra det här och så har vi det i deras IUP-pärm” (lärare 

2). Här får eleverna resonera om sitt eget lärande med hjälp av bilder från sin muntliga 

presentation som minnesstöd. 

E: Verktyg för utvärdering och justering handlar om att dokumentationen brukas 

för att utvärdera och förändra undervisningen. Att ha detta som ändamål framkommer 

explicit bara hos lärare 1: ”Nej jag har det i datorn. Vad vi har jobbat med och hur det har 

gått. Och vad jag ska göra nästa gång. För min egen skull” (lärare 1). Troligen har lärare 

1 all sin planering i datorn vilket gör det naturligt att kommentarer om hur lektionerna 

gått också antecknas däri. 

Det första av de nyskapade ändamålen, F: Dokument som underlättar minnet, hand-

lar om dokumentationen som minnesstöd för läraren. Detta ändamål skiljer sig från de 

andra ändamålen i och med att ändamål A–D handlar om att redovisa elevernas kunskaper 

för eleverna eller föräldrarna och ändamål E om att justera och utvärdera undervisningen. 

Meningsenheterna i denna typologi kanske sekundärt syftar till att utvärdera undervis-

ningen men primärt för att minnas vad de gjort under lektionen: ”sådana papper som jag 

vill att de ska spara som jag kan ha möjlighet att kunna titta tillbaka och titta på” (lärare 

5). Lärare 5:s citat framhäver att papperna kan utgöra ett stöd när hen sätter sig för att 

minnas vilka talspråkliga färdigheter eleven behärskar. Lärare 2 har ett något mer instru-

mentellt syfte med dokumentationen: ”nu inför nationella prov då sitter man ju och bandar 
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dem för att köra, göra analysen på hur aktiva de är. I gruppsamtalet där. Det är jättespän-

nande” (lärare 2). Lärare 2:s citat har typologiserats in i ändamål F eftersom hen sedan 

kommer att använda denna inspelning som en minnesanteckning. Dokumentationen i sig 

kommer inte presenteras för eleverna utan endast för att hen ska kunna göra sin bedöm-

ning. 
G: Verktyg eller dokument för att visa upp skolan handlar om dokumentationen som 

ett dokument eller som ett verktyg för att visa upp skolans förehavanden. Med detta me-

nas inte att de ska belägga något, som ändamål A och C delvis innebär, utan att visa upp 

vad de gör för externa parter. Dessa externa parter är, enligt min empiri, huvudsakligen 

föräldrar: 

 
vi har inte så informativa föräldramöten så ofta utan vi har istället barn- och föräldrakvällar 
och då får de komma, barn och föräldrar, och så kan vi ha en rullande, vi lägger rullande... 
På videokanonen då, med bilder och lite olika grejer som barn... de får se sina egna barn. 
(Lärare 1) 

 

I lärare 1:s citat nämns att en del av dokumentationen används under barn- och föräldra-

kvällar (ungefär öppet hus) som en rolig aktivitet. Varje enskild elevs kunskaper är inte 

föremål för analys utan är till som en trevlig företeelse. Lärare 3 talar om att dokumentat-

ionen används för att visa lärarstudenter på deras VFU:ar hur det går att arbeta med doku-

mentation i klassrummet: ”Det har vi ju gjort men ska jag vara ärlig så blir det ju ofta när 

det kommer studenter som du” (lärare 3). Detta görs i projektliknande former. 

Det sista av de nyskapade ändamålen, H: Verktyg för att spara tid, handlar om 

dokumentationen som ett verktyg för att spara tid. Detta liknar ändamål E och F eftersom 

det framhålls vara primärt till för läraren, men det skiljer sig från dessa ändamål då det 

varken är justering av undervisning eller minnet som är i fokus, utan tiden. Ändamålet 

skiljer sig från de andra i och med att det endast är lärare 4 som talar om dokumentation-

ens ändamål som tidssparande: 

 
man har ju dokumentationen i huvudet och det ska man ju egentligen inte ha och den ska ju 
vara nedskriven, ifall man inte skulle dyka upp en dag till jobbet liksom […] skulle man 
dokumentera allting, ja då skulle det vara […] en halvtidstjänst till liksom. (Lärare 4) 

 

I detta fall är dokumentationsformen (mentala anteckningar) avgörande för detta ändamål 

eftersom detta anses ta kortast tid i anspråk. 
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I tabell 5 presenteras vilka lärare som talar om de olika ändamålen med dokumentat-

ionen. De dokumentationsändamål som omnämns av lärarna, oavsett antalet gånger, mar-

keras med X i tabellen, medan de dokumentationsändamål som inte omnämns markeras 

med - i tabellen. L1, L2 och så vidare står för Lärare 1, Lärare 2 och så vidare. 

 
Tabell 5 Dokumentationens beskrivna ändamål. 

Dokumentationsändamål L1 L2 L3 L4 L5 

A: Dokument med information X X X X X 

B: Utgångspunkt för utvecklingssamtal X X - - - 

C: Verktyg för att visualisera eleverna - X X - X 

D: Verktyg för interaktiv bedömning X X - - X 

E: Verktyg för utvärdering och justering X - - - - 

F: Dokument som underlättar minnet X X - - X 

G: Verktyg eller dokument för att visa upp skolan X - X - - 

H: Verktyg för att spara tid - - - X - 

 

4.3 Dokumentationsformer i jämförelse med dess ändamål 

I tabell 6 finns en sammanställning över vilka dokumentationsformer som används för 

vilka ändamål med dokumentationen. De dokumentationsformer som av lärarna tillskri-

vits ett ändamål med dokumentationen markeras med X i tabellen. De dokumentations-

former som inte tillskrivits ett visst ändamål markeras med - i tabellen. 

 
Tabell 6 Identifierade dokumentationsformer representerade av dokumentationsändamål. 

Dokumentationsform A B C D E F G H 

Bedömningsstöd X - X - - - - - 

Elevskapat och nedskrivet material - - - X - - - - 

Film, foto och ljud - X - X - X X - 

IUP X - X - - - - - 

Mentala anteckningar X - - - - - - X 

Observationsschema X - - - - - - - 

Skriftliga anteckningar X X X X X X - - 

 

Av tabellen framgår att både bedömningsstöden och IUP:erna tillskrivs samma ändamål, 

nämligen att informera föräldrar och elever om (A) och visualisera varje elevs lärandebe-

hov (C). Det används i direkt koppling till elevresultat och värdering av dessa. De mentala 

anteckningarna används på samma sätt som informationsbärande dokument (A) men även 

som ett verktyg för att spara tid (H). Att samla in dokumentation med hjälp av film, foto 
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och ljud anses vara ändamålsenligt av flertalet anledningar: som utgångspunkt för ut-

vecklingssamtal (B), för att kunna involvera eleverna i bedömningen (D), för att minnas 

vad eleverna gjort (F) samt för att redovisa skolans förehavanden (G). Dock används 

skriftliga anteckningar för flest olika ändamål, alla utom att redovisa skolans förehavan-

den (G) och för att spara tid (H). Det elevskapade och nedskrivna materialet beskrivs bara 

vara till för att involvera eleverna i bedömningen (D) och observationsscheman bara för 

att informera om elevens nuvarande kunskapsnivå (A). 

Utifrån de åtta ändamålen, inkluderat de tre nyskapade, går det att se att ändamål A 

representeras av flest olika dokumentationsformer; det är endast elevskapat och nedskri-

vet material samt inspelat eller fotograferat material som inte används till att informera 

elever och föräldrar om elevens nuvarande kunskapsnivå och framåtskridande målsätt-

ningar. Ändamål B, D och F är synliga när dokumentationen består av film, foto och ljud 

samt skriftliga anteckningar. Därtill tillskrivs elevskapat och nedskrivet material ändamål 

D. Att visualisera varje enskild elev och identifiera lärandebehov (C) görs med bedöm-

ningsstöd, IUP:er och skriftliga anteckningar. För att utvärdera och justera undervis-

ningen (E) används endast skriftliga anteckningar, för att redovisa skolans förehavanden 

(G) används bara film, foto och ljud och för att spara tid med dokumentationen (H) an-

vänds enbart mentala anteckningar. 

 

4.4 Sammanfattning av resultat 

Som svar på den första forskningsfrågan identifierades sju kategorier för vilken form av 

dokumentation lärare beskriver sig använda i syfte att bedöma och följa upp elevers tal-

språkliga färdigheter. Det kan konstateras att alla kategorier förutom en används av två 

eller fler lärare. Alla beskriver sig använda IUP:er i dokumentationssyfte och använder 

minst tre olika dokumentationsformer. 

Svaret på den andra forskningsfrågan visar att samtliga lärare förmedlar att de an-

vänder dokumentation som kan typologiseras med ändamål A. Något annat anmärknings-

värt är att ändamål E bara är förekommande för en lärare. Alla lärare lyfter fram minst ett 

ändamål av dokumentation av talspråkliga färdigheter som inte omfattas av Hirshs (2015) 

typologier vilket därav gav tre nya ändamål. 

Avslutningsvis visar svaret på den tredje forskningsfrågan, jämförelsen mellan lä-

rares beskrivna dokumentationspraktiker och ändamål med dokumentationen, att skrift-

liga anteckningar kan användas för sex av åtta ändamål. Elevskapat och nedskrivet 

material används bara för ändamål D medan observationsscheman bara för ändamål A. 
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Ändamål E är bara förekommande i samband med skriftliga anteckningar och ändamål G 

bara i samband med film, foto och ljud. Avslutningsvis förekommer ändamål H endast i 

kombination med mentala anteckningar. 

 

5 Diskussion 
I följande kapitel diskuteras studiens resultat och metod. Först redogörs för skillnaden 

mellan IUP:er och övriga dokumentationsformer. Därefter problematiseras syftet med 

dokumentationen. Vidare behandlas primär och sekundär dokumentation i relation till re-

sultatet och analysen. Sedan problematiseras metoden och den teoretiska utgångspunkten. 

Slutligen ges en sammanfattning av hela studien och förslag på vidare forskning. 

I denna studie har IUP:er identifierats som en av flera dokumentationsformer som 

används för att dokumentera elevers talspråkliga färdigheter, till skillnad från analysverk-

tyget som utformats enbart för IUP:er. Föreliggande studies empiri visar att IUP:er an-

vänds som ett verktyg för att informera om (A) och visualisera (C) elevens nuvarande 

kunskapsnivå och framåtskridande målsättningar för föräldrar och elever. Att lärarna inte 

framhäver att de använder IUP:erna som utgångspunkt för utvecklingssamtal (B) ska 

dock beaktas kritiskt då det enligt Skollagen (2010:800) ska utarbetas IUP:er i samband 

med utvecklingssamtal. Möjliga anledningar till att lärarna inte framhäver ändamål D och 

E i samband med IUP:er kan vara att de anser att andra dokumentationsformer represen-

terar dessa bättre. I och med att forskning visar att IUP:er har olika syften eller ändamål 

(Hirsh 2014; Hirsh 2015; Mitchell, Morton & Hornby 2010; Vallberg Roth & Månsson 

2006) kanske ett förtydligande har gjorts angående vilket ändamål IUP:erna ska ha. 

För att diskutera resultatet i sin helhet visas i tabell 6 vilka dokumentationsformer 

lärarna använder för vilka ändamål med dokumentationen. Även om denna översikt inte 

är menad att beskriva vilka dokumentationsformer som lärare bör använda till vilket än-

damål kan det ändå ge ett underlag till reflektion om huruvida vissa dokumentationsfor-

mer kan användas till fler ändamål än som framkommit i denna studie. Att mentala an-

teckningar är den enda dokumentationsform som används till att spara tid kan anses troligt 

eftersom det är enklare att spara något i huvudet än att skriva ner eller filma det. En fråga 

som kan ställas är om det skulle finnas möjlighet att utforma mindre tidskrävande doku-

mentationssystem. Tidsdilemmat tas upp i flertalet studier (Hirsh 2014; Håkansson 2015; 

Mitchell, Morton & Hornby 2010; Mårell-Olsson 2012) men i Håkanssons (2015) studie, 

där lärares dokumentation i Idrott och hälsa undersöks, hävdar lärarna att om dokumentat-

ion och bedömning ingår redan i lärarens lektionsplanering är tid inte en problematisk 
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faktor. Eftersom lärare säger sig se nyttan med att dokumentera elevers kunskaper så kan 

möjligen noggrannare och tydligare planeringar med avseende på dokumentation och be-

dömning vara en lösning på tidsdilemmat. 

Föregående resonemang leder in på frågan om vilket syfte en dokumentation har 

och framförallt vilken roll läraren och skolan ska ha. I Skollagen (SFS 2010:800) står att: 

”[b]arn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt”. 

Detta ska bland annat göras via utvecklingssamtal och IUP:er. IUP:er ska skrivas en gång 

per läsår och utvecklingssamtal ska hållas en gång per termin (SFS 2010:800). Utifrån 

detta kan det tolkas som att den dokumentation som inte syftar till att utveckla elevens 

kunskapsutveckling ska uteslutas. Dokumentation av elevers talspråkliga färdigheter som 

primärt ska underlätta minnet (ändamål F) är troligtvis något som skulle kunna uteslutas.  

Om minnesanteckningarna däremot leder till att läraren minns vad klassen tidigare gjort 

och utvecklar undervisningen för den enskilde eleven så leder det till att skolans syfte och 

mål uppnås, nämligen att alla elever ska utvecklas så långt det är möjligt. Här är det möj-

ligt att relatera föreliggande studies resultat till forskning som tar upp dokumentationens 

ofta kontradiktoriska syften (se Hirsh 2014; Mitchell, Morton & Hornby 2010; Vallberg 

Roth & Månsson 2006). Dokumentationens ändamål är kanhända ett verktyg för att min-

nas tidigare lektioner i syfte att kontinuerlig stöttning av eleverna ska kunna äga rum. 

Angående skiljelinjen mellan primär och sekundär dokumentation (Jönsson 2014) 

går det att diskutera resultatet av den första forskningsfrågan. Primär dokumentation, det 

oförändrade elevunderlag som lämnats in eller presenterades för läraren, bestod av me-

ningsenheter inom kategorierna Elevskapat och insamlat material och Film, foto och ljud. 

Sekundär dokumentation, lärarens bedömning av elevprestationen, bestod av meningsen-

heter inom kategorierna Bedömningsstöd, IUP, Mentala anteckningar, Observations-

schema och Skriftliga anteckningar. Samtliga lärare säger sig arbeta med dokumentat-

ionsformer kategoriserade som sekundär dokumentation medan bara tre av lärarna dess-

utom arbetar med primär dokumentation. 

Något som kan anses anmärkningsvärt är att båda kategorierna inom den primära 

dokumentationen inte är synliga i ändamål A, det vill säga den statiska dokumentationen, 

innehållande information om nuvarande kunskapsnivå och framåtskridande målsätt-

ningar. Båda tillskrivs ändamål D, det vill säga ett verktyg för interaktiv bedömning, in-

volverande av eleverna i bedömningen och främjande av elevernas metakognitiva ut-

veckling. En förklaring till detta kan vara det som Jönsson (2014) skriver, nämligen att 

eleverna kan ta del av dokumentationen för att se sin egen utveckling. Dokumentationens 
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dubbelhet, det vill säga att både verka som stöd för elevens utveckling (formativt) och 

som ett kontrollinstrument (summativt) (Hirsh 2014, Mitchell, Morton & Hornby 2010; 

Vallberg Roth & Månsson 2006), finns inte här. En möjlig förklaring till detta är att det 

redan finns dokumentationsformer tillgängliga för lärare och rektorer, såsom IUP:er, ob-

servationsscheman och bedömningsstöd. 

Användande av typologier kan vara snårigt i vissa avseenden. Typologier visar i 

viss mån en förenklad bild av verkligheten och absoluta gränsdragningar mellan dessa 

kan vara omöjliga att göra. Förekomsten av fall som faller utanför eller mellan två typo-

logier kan betraktas som oundviklig (Hirsh 2015). I avseendet att använda typologier som 

teori sållas i normalfall irrelevant information bort vilket kan utesluta relevanta aspekter 

(Allwood & Eriksson 2010). Självfallet ska de fem IUP-ändamålen inte betraktas som en 

heltäckande bild av hur verkligheten ser ut, inte minst eftersom ändamålen formulerats 

enbart utifrån dokumentation genom IUP:er. En del av studiens bidrag har varit att utvär-

dera huruvida dessa ändamål är uttömmande och överförbara till allmänna dokumentat-

ionspraktiker av elevers talspråkliga färdigheter. Eftersom en tredjedel av meningsenhet-

erna tillhörande den andra forskningsfrågan inte gick att typologisera under någon av 

Hirshs fem ändamål kan det anses vara skäligt att nya typologier skulle skapas. 

Efter att dessa typologier skapats måste frågan om generalisering ställas. Eftersom 

studiens syfte inte varit att generalisera resultaten är det inte meningen att detta ska göras 

med typologierna heller. Det ska också påpekas att dessa typologier har skapats utifrån 

dokumentation av elevers talspråkliga färdigheter. Hade resultatet blivit ett annat om 

dokumentation av elevers skriftspråkliga färdigheter hade studerats? Ändamål F, doku-

mentation som ett dokument med information som underlättar minnet, borde förmodligen 

inte identifierats då en skriven text på ett enklare sätt går att spara som en primär doku-

mentation. Även ändamål H, dokumentation som ett verktyg för att spara tid, borde vara 

öronmärkt för talspråkliga färdigheter eftersom det borde kunna anses enklare att samla 

in skrivna texter, ett primärmaterial, efter en lektion än att samla in elevernas talade re-

dovisningar. Skolinspektionens (2012) granskning visade ju att lärare anser att det är svårt 

att bedöma elevernas talspråkliga färdigheter i och med att dessa, på samma sätt som 

faktakunskaper, inte konkret kan beläggas. 

Avslutningsvis har föreliggande studie syftat till att utröna hur fem lärare i årskurs 

1–3 resonerar om och uppfattar dokumentation av elevers talspråkliga färdigheter. Resul-

taten visar att lärare använder flera olika dokumentationsformer för elevers talspråkliga 

färdigheter och att denna dokumentation överlag mest använder dokumentationen för att 
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informera om elevers färdigheter för föräldrar och elever. Skulle området utgöra utgångs-

punkt för vidare forskning kunde en ingång vara att testa dessa de nyskapade typologier-

nas relevans och generaliserbarhet. En annan ingång skulle kunna vara att undersöka 

huruvida det går det att finna andra typologier om exempelvis dokumentation av elevers 

skriftspråkliga färdigheter eller begreppskunskaper. 
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Bilagor 
Bilaga A Informationsbrev och samtyckesformulär 
 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i studie om elevers talspråkliga 
färdigheter 

 
Hej! 
 
Jag heter Rasmus Lindström och läser min sista termin på grundlärarprogrammet med 
inriktning förskoleklass och årskurs 1–3, på Linnéuniversitetet i Kalmar. 
 
Under våren kommer jag att göra en studie som syftar till att undersöka hur lärare ser på 
arbetet med och dokumentation av elevers talspråkliga färdigheter. De talspråkliga fär-
digheter som ska bedömas i årskurs 1–3 är: att samtala om elevnära frågor och ämnen, att 
berätta om vardagliga händelser och att ge enkla muntliga instruktioner. Jag tycker att 
detta är intressant och något jag vill veta mer om, utifrån ett lärarperspektiv. Är du intres-
serad av att delta kommer mer information här nedanför. 
 
Jag har valt att vända mig till lärare i årskurs 1–3 i skolor i Hälsingland, Gästrikland och 
Kalmar för att begränsa urvalet och för att rikta in mig på det stadie jag kommer att un-
dervisa i. Efter medgivande till deltagande hålls omkring fem intervjuer med olika lärare, 
på plats i sina skolor. Varje lärarintervju kommer att ta cirka 30 minuter och hållas någon 
gång i vecka 16 eller 17. Jag hoppas att du kan hjälpa mig att hitta en avskild plats för 
intervjun. 
 
Under intervjun kommer jag att ställa frågor som berör dina tankar och erfarenheter om 
arbete med och dokumentation av elevers talspråkliga färdigheter. Hela intervjun kommer 
att spelas in och därefter transkriberas för kategorisering och analys. Materialet kommer 
inte att användas annat än i forskningssyfte. Det kommer att behandlas konfidentiellt vil-
ket betyder att det kommer att avidentifieras och hanteras i enlighet med sekretesslagen. 
Din medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. 
 
Om du accepterar att medverka i studien kommer du att kontaktas per telefon eller mejl 
för att bestämma en tid för genomförande av intervju. Vid tillfället tar jag även med en 
samtyckesblankett att fylla i på plats (finns även som bifogad fil). 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Student:  Rasmus Lindström rl222he@student.lnu.se        072-717 11 33 
Handledare:  Christian Waldmann christian.waldmann@lnu.se 
  



  
 

II 

Samtycke till deltagande i forskningsstudie 
Nedan ger du ditt samtycke till att delta i den studie där jag undersöker hur lärare arbetar 
med och dokumenterar elevers talspråkliga förmågor. Läs igenom detta noggrant och ge 
ditt medgivande genom att skriva under med din namnteckning längst ned. 
 
Medgivande 

• Jag har tagit del av informationen om studien och är medveten om hur den kom-
mer att gå till och den tid den tar i anspråk. 

• Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående studien besvarade innan den på-
börjas och vet vem jag ska vända mig till med frågor. 

• Jag deltar i denna studie helt frivilligt och har blivit informerad om varför jag har 
blivit tillfrågad och vad syftet med deltagandet är. 

• Jag är medveten om att jag när som helst under studiens gång kan avbryta mitt 
deltagande utan att jag behöver förklara varför. 

• Jag ger mitt medgivande till Linnéuniversitetet att lagra och bearbeta den inform-
ation som insamlas under studien. 

• Jag ger detta medgivande förutsatt att inga andra än de studenter, den handledare 
och den examinatorn som är knuten/na till studien kommer att ta del av det insam-
lade materialet. 

 
 
 
_____________________ den ________/________ 2018 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
Namnteckning 
 
 
 
___________________________________________________________ 
Namnförtydligande 
  



  
 

III 

Bilaga B Intervjuguide 
 

Intervjufrågor 
 
Syfte 
Syftet är att utröna hur lärare i årskurs 1–3 uppfattar dokumentation av elevers talspråkliga 
färdigheter. 
 
Frågeställningar 

• Vilken form av dokumentation ligger till grund för lärares bedömning och uppföljning 
av elevers talspråkliga färdigheter? 

• Vilka ändamål med lärares dokumentation av elevers talspråkliga färdigheter kan iden-
tifieras? 

• Använder lärare olika dokumentationsformer för olika ändamål? 
 
Intervjufrågor 
 
Inledningsfråga: 

• Kan du nämna några uppgifter eller aktiviteter du gjort med eleverna nyligen där de 
fick prata för eller med varandra? 

 
Form av dokumentation: 

• Dokumenterar du elevernas talspråkliga färdigheter? 
o Om ja: på vilket sätt (muntligt, skriftligt, mentalt…) 
o Filmar du någon gång elevernas talspråkliga färdigheter? 

• Planerar du för dokumentationstillfällena när det kommer till att eleverna ska visa de-
ras talspråkliga färdigheter eller gör du det i spontant? 

• Skriver du något om elevernas talspråkliga färdigheter i deras individuella utvecklings-
plan? 

 
Ändamål: 

• Varför dokumenterar du elevernas talspråkliga färdigheter? 
o Om nej: kan du komma på några anledningar till att dokumentera elevernas 

talspråkliga färdigheter? 
• Låter du eleverna och/eller föräldrarna ta del av din dokumentation? 

o Om ja: hur och när och hur ofta? 
o Delar du dokumentationen i form av IUP:er och åtgärdsprogram med elever 

och föräldrar mer än din övriga dokumentation? 
• Finns det krav från din skola/rektor att dokumentera elevernas kunskaper? 

o Gäller detsamma för elevers talspråkliga färdigheter? 
 
Olika dokumentationsformer för olika ändamål: 

• Hur ser dokumentationen för elevernas talspråkliga färdigheter ut i de nationella pro-
ven? 

 
Avrundande fråga: 

• En debatt som har förts och delvis förs om skolan är att det är för mycket krav på lä-
rare att de ska dokumentera och administrera exempelvis elevers kunskaper. Är det 
något du instämmer i eller har märkt av, antingen i skolan eller i nyhetsflödet? 


