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Assess or condemn 
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Skolans bedömning kan ha stor betydelse för en elevs framtid och det är av största vikt att den 

är likvärdig och rättssäker. Syftet med studien är att undersöka hur några lärare arbetar med 

bedömning och om lärarnas sätt att arbeta med bedömning är likvärdig och rättssäker. Vi har 

använt oss av den kvalitativa forskningen och genomfört 3 semi-strukturerade intervjuer i 

grupp.  

 

Studien visar att skolorna arbetar olika med bedömning. Det finns de som sätter eleven i fokus 

och är fullt medvetna om vad styrdokument med dess mål och kriterier har för relation till och 

betydelse för bedömning. De inser vikten av en likvärdig och rättssäker bedömning. Men det 

finns också de som anser att bedömning inte gynnar eleven och arbetar därför inte strukturerat 

med det. Likvärdighet ses som något som inte kan uppnås och tas därför inte på allvar. Hur 

klarar elever att möta lärare vars förhållningssätt till bedömning är negativt och nonchalant? 

Blir bedömning utvecklande eller fördömande? 
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1 Inledning 
Från det vi föds till det vi dör bedöms vi efter en normalitetsmall. Har det nyfödda barnet 

lagom vikt och lagom längd?  Kan barnet vid fyraårskontrollen räkna till tio, hoppa på ett ben 

eller fånga en boll? Sjuåringen i första klass bedöms inte bara efter färdigheter i alfabetet, 

utan nu börjar även skolkamrater att bedöma varandras utseende och personlighet.  Ständigt 

utsätts vi för bedömning av andra människor. Vi är sociala varelser och relationer till andra är 

viktigt för oss. Vi bedöms och bedömer.  

 

Skolan är en mötesplats för människor i olika åldrar och med olika bakgrund och kultur, 

vilket naturligtvis gör att det hela tiden sker olika slag av bedömningar där. Elever bedömer 

varandra och lärare, likväl som lärare bedömer elever. Bedömningen värderas i förhållande 

till något, fult, vackert, rätt, fel, bra eller dåligt d.v.s. återigen efter en normalitetsmall. 

Bedömningar i skolan handlar emellertid inte bara om personlighet och utseende, utan det 

handlar om bedömningar av särskild karaktär. De här bedömningarna kallas i skolan även för 

betyg.  

 

Både inom skolans värld och i det övriga samhället har under en tid debatten om skolbetyg 

och bedömning vuxit sig allt starkare. De allra flesta har en åsikt om betygen och bedömning, 

ska de finnas, i vilken form och är de rättvisa? Ämnet är intressant för ung som gammal 

eftersom de har funnits historiskt, finns nu och kommer att följa oss in i framtiden. Efter 

riksdagsvalet 2006 har debatten ökat kraftigt även i media. Förslag har redan i dagsläget lagts 

beträffande införandet av betyg i skolår sex. Huruvida det är positivt eller negativt får 

troligtvis de närmsta åren utvisa. 

 

Det är av största vikt att bedömning alltid aktualiseras och kontrolleras eftersom elevernas 

framtid är mycket beroende av att den blir likvärdig och rättvis. Skolverket (2004) skriver att 

lärare känner en osäkerhet inför sin roll som bedömare och använder därmed bestämmelserna 

angående bedömning på ett fel sätt. Enligt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94), skall läraren allsidigt utvärdera varje elevs 

kunskaper och vid betygsättning skall all tillgänglig information om elevens kunskaper 

utnyttjas (Utbildningsdepartementet, 1998). Det är den bedömningen eller det betyget som 

blir elevens kvitto på kunskap och kan vara avgörande för vilken skola och fortsatt utbildning 

eleven kan söka till. Skolsystemet i Sverige bygger på bl.a. två av värdegrundens viktiga 

 



frågor, likvärdighet och rättvisa. Om inte betygsystemet uppfattas som sådant mister systemet 

sin trovärdighet och legitimitet, vilket kan få stora konsekvenser för eleverna (Skolverket, 

2004). Det kan också vara avgörande för hur en elev utvecklas i sitt lärande menar Pettersson 

(2005). Blir bedömningen ett fördömande kan det ge förödande effekter på eleven. Vi anser 

därför att det är av största vikt att lärare, strävar efter en så likvärdig och rättvis bedömning 

som möjligt.  

 

1.1 Syfte och problemformulering 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur några lärare arbetar med bedömning och om 

lärarnas sätt att arbeta med bedömning är likvärdig och rättssäker.  

 

Problemformulering: 

Hur arbetar lärare i skolår fem för en likvärdig och rättssäker bedömning? 

 

Underfrågor: 

I undersökningen kommer vi att sätta fokus på bedömning utifrån frågorna: 

 

• Vad väljer läraren att använda för urval vid bedömningen? 

• Hur analyserar läraren den prestation som skall bedömas och hur ges återkoppling till 

eleven? 

• Vilka hinder och möjligheter kan påverka bedömningen?  

 

1.2 Uppsatsens disposition 
Studien har hittills gått igenom en allmän bild av bedömning, syfte, problemformulering och 

begreppsförklaring. I nästa kapitel kommer vi att behandla tidigare forskning och teoretiska 

perspektiv på bedömning. Vi behandlar metoden med dess olika delar i det tredje kapitlet och 

lägger fram studiens resultat och analys i det fjärde. Det sistnämnda kapitlet är indelat i 

temarubriker och i vissa fall av underrubriker, varje rubrik följs av en analys. I det femte 

kapitlet presenterar vi slutdiskussionen och sätter där in vårt resultat i ett större sammanhang. 

 

 

 

 



2 Tidigare forskning 
I det här kapitlet ges en historisk tillbakablick, vad läroplanen uttrycker angående bedömning 

samt en presentation av hur några forskare och författare ser på bedömningsprocessen ur olika 

perspektiv.  

 

2.1 Historisk bakgrund  
I och med reformpedagogiken på 1930-talet startade debatten om skolans bedömning. Dewey 

påtalade att ”ett av de största misstagen skolan kan göra är att eleverna bara lär sig det som 

undervisas” (1999:316).  Den humanare pedagogiken kunde se ett samband mellan elevers 

oro, otrygghet och ett strängt betygsystem, vilket ledde till en uppmaning att minska 

betygsanvändningen för att eleverna inte skulle känna sig som förlorare (Imsen, 1999).  

 

Det absoluta betygssystemet som fanns i Sverige fram till 1960-talet gick ut på att det fanns 

en säker och absolut kunskap som skulle överföras till eleverna. Enligt en sjugradig skala 

fördelades betygen från underkänd till berömlig, dessutom gavs betyg enligt en tregradig 

skala i ordning och uppförande. Varje steg i skalan angav ett visst mått av kunskap, men vilka 

krav de olika stegen motsvarade fanns det mycket få anvisningar om. Det var upp till den 

enskilde läraren att fritt bedöma eleven, vilket förde med sig att olika lärare i olika ämnen 

tillämpade skilda grunder i sin bedömning och betygsättning. Det framkom kritik mot 

betygsystemet för avsaknaden av anvisningskrav av vilken kunskap respektive betygssteg 

motsvarade (Skolverket, 2006). 

 

År 1962 kom ett nytt relativt- eller grupprelaterat betygssystem. Betygssystemet byggde på en 

matematisk teori om normalfördelning. Syfte var att på ett trovärdigt och konsekvent sätt 

rangordna eleverna inbördes, vilket skulle leda till ett garanterat rättvist urval till elevernas 

framtida studier. Enligt en femgradig procentuell betygsskala bedömdes elevernas 

kunskapsmässiga prestationer och enligt en tregradig skala bedömdes även eleverna i ordning 

och uppförande. På flera punkter framkom kritik även med det här betygssystemet, eftersom 

man ansåg att bedömningen och betygen inte sa något om varje enskild elevs ämneskunskap 

utan endast i jämförelse med andra elevers. Systemet upplevdes som orättvist för att vissa 

lärare inte tillämpade systemet som det var tänkt. Det förekom att enskilda lärare tilldelade 

betyg enligt procenttalen inom klassen och inte med tanke på att det grupprelaterade systemet 

gällde för alla elever i landet.  

 



2.2 Skolans styrning 
Under 1990 talet förändrades hela skolans verksamhet, den utvecklades mot en mål- och 

resultatstyrning. En av anledningarna var att decentraliseringen skulle öka och kommunerna 

skulle överta mer av statens ansvar. Kommunerna fick nu ett helhetsansvar för skolans 

samlade verksamhet. Utifrån nationellt fastställda mål förväntades de nu styra, följa upp, 

kontrollera och utveckla verksamheten. Kommunerna och skolorna kunde nu, inom statliga 

ramar som styrdokumenten, själva avgöra hur verksamheten skulle bedrivas. Medan de 

statligt fastställda målen i den senaste läroplanen, (Lpo 94, 1998) har skärpts och gjorts 

tydligare, har friheten ökat för kommuner och skolor vad det gäller själva genomförandet. 

Målstyrningen beräknas ge det lokala och professionella mer inflytande och på så vis borde 

effekterna kunna avläsas i skolans verksamhet (Alexandersson, 1999).  

 

Resultatstyrningen i sin tur är fastställda bestämmelser om godtagbara resultat när det gäller 

nationella prov, testresultat, betyg och olika slag av kvalitetsmätningar (Alexandersson, 

1999). Skolverket (2006) anser att dagens betygsystem ger bättre information om elevens 

kunskapsutveckling och kunskapsprofil. Eleverna bedöms inte längre enbart efter rangordning 

där provpoäng och procentsatser ligger till grund, inte heller efter fastställda anvisningar om 

vilka kunskapskvalitéer som ger ett visst betyg. Nu bedöms eleverna efter kunskap relaterat 

till mål och kriterier. Målet för ett ämne avser vilka kunskaper eleven ska utveckla, medan 

kriterierna beskriver och definierar kunskapskvalitéer angående respektive betyg. 

 

2.3 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo 94) 
Enligt Skolverket (2006) är skolans värdegrund, grundläggande riktlinjer och mål angivna i 

läroplanen. Den är indelad i olika huvudområden med mål att sträva efter eller mål att uppnå. 

Ett av dessa huvudområden med mål är bedömning och betyg.  Skolorna i Sverige skall också 

ha en likvärdig utbildning står det i Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998). Det innebär 

inte att vägen till målen ska vara densamma, utan att det är just målen som gör skolorna 

likvärdiga. Det står också att lärare ska samarbeta för att nå dessa mål.  

Eleven ska få tydlig information om vilka mål som utbildningen har, vilka krav som ställs och 

om form och innehåll. Undervisningen ska bedrivas på ett sådant sätt att eleven utvecklar sin 

förmåga till att ta ett personligt ansvar, utökar strategier för sitt lärande och ökar sin tillit till 

sin egen förmåga (Utbildningsdepartementet, 1998). 

 



Elevens betyg eller bedömning, visar i vilken mån målet är uppnått i ämnet eller 

ämnesblocket. Det finns specifika kriterier som stöd för betygsättning och bedömning, vilka 

finns angivna i respektive kursplan. Vid bedömning skall läraren allsidigt utvärdera elevens 

kunskapsutveckling och utnyttja all den information som finns tillgänglig om elevens 

kunskaper (Utbildningsdepartementet, 1998).  

 

2.4 Bedömning 
Oftast förknippas ordet bedömning med att sätta betyg, eftersom det alltid har varit en synlig 

del av skolans verksamhet. Bedömning innefattar dock mycket mer än betyg (Imsen, 1999).  

Bedömning med dess innebörd att värdera eller utvärdera, innebär för skolans verksamhet att 

införa ett normativt mått och tala om vad som är en bra eller dålig prestation eller arbetsform. 

Bedömningsproblematiken är omfattande och är inom didaktiken ett mycket diskutabelt 

ämne. ”Ty vem har rätt att stämpla något som bra eller dåligt? Vad är det som skall stämplas? 

Varför ska man göra det och vem är det som drar nytta av det? ” (1999:315).  

 

Enligt Skolverket (2006) måste en bedömning vara tillförlitlig för att kunna visa vad eleven 

har för kunskaper. Det är en skyldighet för skolan att sträva efter likvärdig och rättssäker 

bedömning, inte minst med tanke på bedömningens betydelse för elevens framtid. En 

bedömning som är rättvis ska visa på elevens färdigheter och kunskaper i relation till 

befintliga kriterier. Korp (2003) förklarar kriterier med att det ställs ett krav på en elevs 

prestation för att den ska bedömas som godkänd. Enligt Skolverket (2006) är bedömningen 

likvärdig när samma måttstock av bedömning gäller för alla elever oberoende av klass i 

samma skolår. En förutsättning för det här är att de som gör bedömningar har tillräckligt med 

kunskaper. Läraren måste alltså känna till och kunna använda sig av kursplaner, 

betygskriterier och andra bestämmelser. De måste aktivt arbeta med att bryta ner nationella 

mål till lokala kursplaner med tillhörande bedömningskriterier. För att kunna utföra det här 

krävs en kontinuerlig diskussion, inom skolan såväl som mellan skolor, om vilken syn man 

har på kunskapskvaliteter och måluppfyllelser. Skolverket (2006) anser även att eleverna 

skall, för en rättvis bedömning, vara väl insatta i både de mål som ska strävas efter och de 

som ska uppnås. Det här innebär att eleven måste läsa och förstå innehållet med kraven och 

målen.  

 

 



Enligt Lindström (2005) har krav på kompetenser i arbetslivet förändrats och ställer högre 

krav på den kommunikativa förmågan, initiativrikedom och förmåga till kritiskt tänkande. För 

skolan innebär det att dessa förmågor måste göras mätbara och bedömbara. I och med det här 

har det också skett en förskjutning från summativ bedömning till formativ bedömning. Även 

om den formativa bedömningen idag överväger, är det syftet med bedömningen som bör 

avgöra vilken som ska användas. Med den summativa bedömningen kontrollerar läraren vad 

eleven har lärt sig vid ett visst tillfälle t.ex. i slutet på en kurs.  

 

I den formativa bedömningen vägleds eleven i samband med undervisningen för att gynna 

lärandet. Bedömningen ses som kvalitativ (Gipps, 1994). Korp (2003) skriver att enligt 

Perrenoud (1991) ska formativ bedömning dels avse att påverka elevernas handlingssätt 

gentemot uppsatta undervisningsmål samt att förbättra lärandet. All bedömning som ger 

eleven stöd i sitt lärande och i sin utveckling är formativ. Formativ bedömning handlar om att 

inte ge upp förrän de färdigheter och kunskaper som undervisningen syftar till har uppnåtts. 

För att uppnå formativ bedömning med en positiv utveckling, måste läraren ha kunskap om 

elevens villkor för lärande eller inlärningsutveckling. Läraren måste hjälpa eleven med 

reflektion över sitt eget lärande både vad gäller svårigheter och utveckling. Läraren ska även 

vägleda eleven till nya effektiva tankestrategier och inlärningsmetoder, samt motivera dem till 

fortsatt skolarbete, menar Perrenoud (1991) enligt Korp (2003).   

 

2.4.1 Vad skall bedömas? 

Vad läraren väljer att inrikta sin bedömning emot, beror på bedömningens och 

undervisningens syfte (Korp, 2003).  Den syn läraren har på kunskap och lärande har 

betydelse för hur undervisningen läggs upp, vad som skall bedömas, hur urvalet samlas in 

samt vilket urval som samlas in (Skolverket, 2001). Pettersson (2005) menar att urvalet för 

bedömningen alltid är ett stickprov på elevens samlade kunskap, vilket innebär att urvalet 

måste vara representativt för vad som skall bedömas. För en rättvis bedömning är det viktigt 

att eleven får visa vad den kan, vilket gör att ett brett urval är av största vikt. Urvalet ger 

också signaler till eleverna om vad som är viktigt att kunna, vilket är ännu en anledning till ett 

brett urval. Det är inte bara det skriftliga som ska bedömas, utan även det muntliga (logiskt 

resonemang, argumentera för sin lösning på en uppgift o.s.v.) och det handlingsmässiga. Det 

är dock av största vikt att veta att bedömningen alltid utgår från ett antal uppgifter med 

begränsat innehåll.   

 

 



En bedömning som avser att beskriva en elevs kunskapsutveckling eller att utvärdera 

undervisningen, måste lägga fokus på elevens behållning d.v.s. vad eleven har lärt sig under 

verksamhetens gång. Det är viktigt att läraren har kännedom om elevens förkunskaper och 

förförståelse. Elevens förutsättningar att bli mer medveten om sin egen utveckling ökar 

därmed, samt att det ger eleven en ökad förståelse till sina egna strategier. Det här gäller även 

vid bedömning av ett problembaserat lärande eller vid grupparbete där elevens arbetsförmåga 

är lika viktig som resultatet samt för att kunna individualisera och effektivisera 

undervisningen (Korp, 2003).  

 

För att bedöma värdet av en elevs kunskapsbehållning finns flera bedömningsmetoder att 

tillgå och vilken man väljer beror återigen på syftet med bedömningen. Alla typer av uppgifter 

som ges till eleven i avsikt att ge läraren information, ska mäta de kunskaper eller den 

förmågan som den avser. Om uppgiften är gjord på ett sätt där det är ett urval av kunskaper 

som ska påvisas, måste uppgiften ha mättekniska kvaliteter för att uppgiften ska bli rättvis och 

rättssäker. Om uppgiften däremot har ett formativt syfte måste läraren välja en 

bedömningsmetod som visar både vad eleven kan och inte kan, samt vilket typ av stöd eleven 

behöver (Korp, 2003).   

 

Shepard (2000) ser positivt på en bedömningsform som fungerar likt ett löpande protokoll 

integrerat i undervisningen. Även Korp (2003) menar att när avsikten med en uppgift är att 

vara ett stöd i lärandet och undervisningen kan bedömning och undervisning fungera som två 

sidor av samma verksamhet t.ex. läsutvecklingsschemat LUS. När eleven har visat att hon/han 

har förvärvat ett nytt steg i sin läsutveckling ”prickar” läraren av det i elevens schema, för att 

sedan användas vidare för att stimulera läsutvecklingen för eleven på en passande nivå. Enligt 

Shepard (2000) bör elever i de tidigare skolåren bedömas med fria bedömningsmetoder d.v.s. 

observationsbaserade, där läraren för en diskussion med eleven om dess utveckling i vissa 

situationer. Däremot, menar författaren, att elever i de mellersta skolåren bör få medverka i 

uppgifter t.ex. muntlig redovisning som bedöms på ett mera officiellt sätt.  

 

För att gynna lärandet på både olika sätt och områden, är det viktigt att läraren varierar 

bedömningsformer. Portfolios ger övning i både reflektion och att urskilja kvalitet. Det 

viktigaste, skriver Shepard (2000), är dock att undervisningens syfte alltid kopplas till 

kombinationen av olika sorters uppgifter samt att eleven blir medveten om den kopplingen.  

En växling av bedömningsformer stödjer dessutom utvecklingen av en varierande och mer 

 



djupgående förståelse samt att det ger mer vikt i bedömningen när den ska utvärderas 

gentemot undervisningsmålet.  Även Ellmin (1999) skriver att det centrala med bedömning är 

att det ska leda till både en utveckling av elevens lärande och undervisningens kvalitet.  Ett 

bra underlag för en samlad utvärdering och bedömning av den enskilde eleven är portfolio. 

Den speglar elevens ansträngningar och resultat på ett mycket bra sätt.  

 

År 1998 infördes bedömningsmaterialet de nationella proven i skolår nio. Proven är idag 

obligatoriska för skolår fem och nio, och utformade efter rådande kursplaner med tillhörande 

betygskriterier. Det här provet är lika för alla, d.v.s. eleverna ges möjlighet att visa sina 

kunskaper i svenska, matematik och engelska på ett allmänt prov som är väl genomarbetat. 

Utförliga bedömningsanvisningar medföljer de nationella proven och de ger lärarna ett 

underlag för bedömning av eleverna, såväl prestationen från provet som övriga prestationer 

där utgångspunkten ligger i betygskriterier och nationella mål. De nationella proven bidrar på 

så vis till att både ge underlag för bedömning av provet och som stöd för den totala 

bedömningen (Skolverket, 2004).  

 

2.4.2 Hur skall bedömning gå till? 

För att veta hur bedömningen ska gå till måste det först finnas ett syfte med bedömningen. 

När det är fastställt kan även bedömningsinstrument bestämmas. Om en viss kunskap ska 

mätas vid ett visst tillfälle, eller om bedömningen ska ligga till grund för någon form av 

rangordning är den summativa bedömningen att föredra. Ska däremot bedömningen syfta till 

hur en elev ska stimulera sitt lärande och förbättra sina prestationer bör den formativa 

bedömningen användas. Det innebär att bedömningen ska forma lärandet och det sker när den 

som bedöms får kontinuerlig bedömning och kvalitativ återkoppling. Det centrala är dock, 

oavsett bedömningsform, vad som bedöms och vad som inte bedöms (Pettersson, 2005).  

 

Pettersson (2005) skriver att enligt William (1992) ska eleven inte dömas efter vad den inte 

kan, utan bedömas efter vad den kan. Eleven måste få en chans att visa vad den faktiskt kan. 

För att kunna beskriva en elevs kunskap eller kunskapsutveckling på ett allsidigt sätt, menar 

Pettersson (2005) att analysen är viktig. Elevens arbete och hur eleven har löst uppgifter vid 

olika tillfällen måste analyseras med frågor som: 

 
• Har eleven försökt lösa/arbeta med uppgiften? 

• På vilket sätt har eleven förstått uppgiften? 

 



• På vilka sätt har eleven löst/arbetat med uppgiften? 

• Vilka kunskaper har eleven visat att hon/han behärskar vid sitt arbete med uppgiften? 

• Vilka kunskaper har eleven visat att han/hon inte behärskar vid sitt arbete med uppgiften? 

• Vilka analyser och slutsatser har eleven dragit av resultatet? 

(2005:38) 

 

Utifrån dessa svar gäller det sedan för läraren att samla bevis på elevens kunskaper, tolka de 

kunskaper som har visat sig och dra slutsatser.  

 

Det är av stor vikt att innehållet är representativt i förhållande till det som ska bedömas. 

Innehållet måste också ha betydelse för det som ska bedömas och inte bara styras av att det 

ska vara enkelt att mäta. En aspekt som kan vara svåråtkomlig är om eleven inte tydligt visar 

de kunskaper som den faktiskt har. Orsakerna kan vara många t.ex. att eleven inte vill eller 

inte har förstått frågorna. Om kunskapen visas kan det ändå gå fel. Här finns tre olika källor, 

enligt William (1992) skriver Pettersson (2005) som kan gå fel: 

 

• Kunskapen visas, men den tolkas inte och dokumenteras inte. 
(2005:39) 

 

Det här kan vara mycket vanligt och tillhöra vardagen, eftersom läraren inte kan finnas vid 

elevens sida hela tiden under skoldagen. Men det är troligtvis också så att det finns utrymme 

för bedömningssituationer där den uppenbara kunskapen inte ens observeras. 

 

• Kunskapen visas, dokumenteras men tolkas fel/eller inte alls. 

• Kunskapen visas, tolkas rätt men dokumenteras inte alls. 
(2005:39) 

 

Det är oerhört ansvarsfullt och komplext att bedöma. För att en bedömning ska ses som 

trovärdig och stämma överens med elevens kunnande måste analysen tas på största allvar, 

tolkar Pettersson (2005) William (1992). 

 

När bedömning och återkoppling används på rätt sätt stimulerar den lärandet och blir en viktig 

utvecklingspotential, skriver Pettersson (2005).  Det här gäller både frågorna vad eleven lär 

sig och hur eleven lär sig, men det påverkar även elevens tillit till sin egen förmåga. 

Bedömningen ska vara ett stöd och stimulera elevens lärande och det åstadkoms om analys 

 



och värdering används på rätt sätt. Det bidrar i sin tur till en utveckling av lärandet och eleven 

känner en tilltro till sin förmåga, d.v.s. eleven känner att den ”kan, vill och vågar” (2005:40). I 

de fall där analysen och värderingen inte tas på allvar kan det uppfattas av eleven som en dom 

och ett fördömande, d.v.s. eleven känner att den ”kan inte, vill inte, vågar inte” (2005:40). Det 

är därför av största vikt att eleven får visa sina kompetenser i olika situationer och på olika 

tillvägagångssätt, så som verbalt, i skrift och i handling.  

 

Även Sadler (1989) skriver att återkopplingen är av stor vikt för den enskilde eleven när det 

gäller den formativa bedömningen. Det handlar inte bara om att eleven ska informeras om hur 

hon eller han ligger till. Eleven måste också få information och förståelse för vad hon/han 

måste göra för att utveckla sitt lärande och nå målen. Sadler (1989) skriver även att lärarens 

och elevens uppfattning om vilka kvaliteter som krävs måste överensstämma. Om det inte gör 

det kan eleven inte ta ett ökat ansvar för sitt eget lärande. Eleven måste också ha möjlighet att 

jämföra sin aktuella kvalitativa nivå med den nivå som önskas uppnås. Slutligen måste eleven 

kunna använda ett antal olika tillvägagångssätt för att utveckla sitt lärande och minska 

avståndet till det uppsatta målet. Om dessa faktorer uppfylls sker en övergång från väglett 

lärande till lärande under eget ansvar. 

 

2.4.3 Hinder och möjligheter 

Lärare har svårigheter att skilja på utvecklingen av elevens kunnande och processen som tar 

eleven dit. Anledningen till det är att systemet inte har bearbetats och lärarna har inte fått den 

tid och kompetensutveckling som krävs. Många skolor prioriterar inte heller kriterier för 

bedömning, vilket gör att de kan vara helt obefintliga eller inte rimliga i förhållande till målet. 

Många gånger kan lärare ha en ambition att göra det rätta, men det blir fel eftersom de inte har 

verktygen som krävs, d.v.s. kompetens och tid. Utformningen av det nya systemet kräver 

också att kvalitativa termer formuleras muntligt och skall dessutom tolkas av flera lärare, för 

att till sist generaliseras. Det här är oerhört svårt att genomföra i en verksamhet som skolan 

(Nilsson, 2005).  

 

I den pedagogiska forskningen om lärares arbete, menar även Alexandersson (1999) att det 

finns en fråga som hela tiden påtalas. Det är frågan om lärares svårigheter när det gäller att nå 

kraven från läroplanen. Eftersom yrket kännetecknas av osäkerhet, avspeglas det både i 

genomförandet av undervisningen och utfallet. Skolforskare uttalar att lärare ofta håller kvar 

gamla invanda egenskaper, vilket gör det svårt att förändra intryck, idéer och synsätt. Det här 

 



gör i sin tur att yrkets osäkerhet ställer till problem med en läroplan utan handledning, d.v.s. 

där läraren själv bestämmer innehåll och form.  

 

Även skolverket (2004) har, med hjälp av kvalitetsgranskningen, uppmärksammat att 

bedömningar inte blir likvärdiga eftersom det råder en stor okunskap om kursplaner och 

bedömningskriterier bland lärare. Även diskussionerna om vad man mäter och hur man mäter 

i relation till målen är förvånansvärt få ute i skolorna. Diskussionerna om bedömning i 

skolorna måste stimuleras och tillta, eftersom de är en förutsättning för likvärdig och rättvis 

bedömning. Skolverket (2004) skriver att syftet med införandet av de nationella proven var att 

ge läraren ett stöd vid bedömning. Responsen från lärarna, angående nationella prov som 

hjälpmedel, har varit positiva. Proven har upplevts ge ett gott stöd med dess bredd och 

variation.  

 

Enligt Pettersson (2005) finns det ingen som kan ersätta den professionella läraren när det 

gäller erfarenhet och iakttagelser vid bedömning. Det innebär att läraren måste få möjlighet 

att använda sin professionalitet. Med nuvarande bedömningssystem krävs en annan slags 

bedömning gällande elevens kunskapskvaliteter och att kunna utrycka bedömningen i ord. Det 

här måste, anser Pettersson (2005), göras omsorgsfullt och det kräver dessutom både 

kompetens och tid. Läraren behöver därför få mer tid till analys och bedömning.  

 

Även ekonomiska och tidsmässiga betänkanden behöver läraren göra vid valet av 

bedömningsform. Det kan vara en bra uppgift som uppfyller flera kriterier men är för 

resurskrävande och skäl för mycket av övrig undervisningstid eller blir icke hanterbar (Korp, 

2003).   

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Metod 

I det här kapitlet beskrivs vilken forskningsmetod som har använts, vilket urval, 

genomförande, bearbetning, reliabilitet, validitet, generalisering samt de etiska aspekterna i 

studien. Lärarna eller lärarlagen som har intervjuats kommer att benämnas som respondenter. 

 

3.1 Kvantitativ och kvalitativ forskning 
Beroende på vilken typ av data som ska samlas in används olika forskningsmetoder. 

Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder är de verktyg som kan användas vid 

forskningssyfte (Kvale, 1997). Den kvantitativa forskningen inriktar sig, enligt Bryman 

(2002), på specifika faktorer där mätning är den viktigaste, men även orsaksförhållande och 

generaliseringar. Enligt Bryman (1997) beskrivs den kvantitativa studien som logisk, 

trovärdig och exakt. Den kvantitativa datan kan kontrolleras och ses därför som väldigt 

övertygande. Ett problem kan dock vara att mätprocessen kan vara missvisande eftersom 

respondenterna kanske tolkar frågan på ett annorlunda sätt än forskaren. 

 

Bryman (1997) beskriver den kvalitativa intervjun som detaljrik och ingående av 

respondentens redogörelse av olika företeelser. Intervjun öppnar upp för följdfrågor och som 

författaren skriver, porträtterar en social verklighet på ett levande och detaljerat sätt. 

Nackdelen kan dock vara, enligt Kvale (1997), att det finns en risk för en subjektiv tolkning. 

 

3.2 Val av forskningsmetod 
Den kvalitativa forskningen med dess intervjuer passar bäst enligt den här studiens syfte. 

Enligt Svensson och Starrin (1996) ses intervjuerna som ett medel vars mål är att utforska 

faktum, kvaliteter eller följder.  

 

Vi använde semi-strukturerad modell vid intervjuerna som genomfördes i grupp eller enskilt. 

Den gav bra förutsättningar att samla in detaljrik data och gå in på djupet av respondenternas 

tankar och uppfattningar. Eftersom den semi-strukturerade modellen är flexibel, gav den även 

utrymme för följdfrågor när nya tankar, perspektiv och synvinklar kom fram. 

 

3.3 Urval 
Enligt Trost (2005) bör urvalet av intervjupersoner vara av så heterogent slag som möjligt 

inom den givna ram av homogenitet. Lärarlagen består av tre till fem lärare, där lärarna har 

 



olika åldrar och kön. Vi ser yrkeskategorin lärare som homogeniteten och olika ålder och kön 

som heterogeniteten.  Studien är begränsad till tre kommunala skolor. Två av skolorna ligger i 

samma kommun, men i olika områden. Den tredje skolan ligger i en annan kommun. Fokus 

ligger på skolår fem av den anledningen att de nationella proven genomförs då. Eftersom 

studien inriktar sig på skolår fem var kravet att lärarna som intervjuades skulle, under en 

treårsperiod, ha undervisat i år fem. Studien omfattar inte fler än tre skolor och tre arbetslag 

eftersom arbetet med empirin då skulle bli allt för stort med tanke på tidsaspekten.  

 

3.4 Genomförande 
Intervjuerna genomfördes på lärarnas respektive skolor under vårterminen 2007. De utfördes 

antingen gruppvis i arbetslagen eller med en lärare, som efter samspråk med sitt arbetslag 

angående intervjufrågorna, representerade arbetslaget. Tanken var att intervjua hela arbetslag, 

men vi upptäckte vid kontakten med lärare att de var inne i en väldigt stressig period och 

många tackade nej. Vi erbjöd därför att en lärare, efter arbetslagets samspråk om 

intervjufrågorna, kunde representera hela arbetslaget och föra fram deras tankar och 

anteckningar vid intervjun.  

 

Intervjuerna utfördes i enskilt rum med lärarna och intervjuerna tog mellan 45 till 60 minuter. 

Intervjuerna spelades in på kassettbandsspelare, och vi turades om med att ställa frågor och 

skriva stödanteckningar. Vi tog även med oss lärarnas förberedande anteckningar som de i 

arbetslaget kommit fram till i diskussion inför intervjun. Vi hade i och med det flera källor för 

att analysen av intervjuerna skulle bli så äkta och tillförlitliga som möjligt.  Intervjuguiden 

med förbestämda tematiska frågor var ett bra stöd samtidigt som det gav oss utrymme för 

följdfrågor. Efter genomförda intervjuer transkriberades inspelningarna. Transkriptionen är 

jämförd med egna stödanteckningar och lärarnas anteckningar för att få fram tematiska 

indelningar. Forskningsmetoden är emellertid tidskrävande både när det gäller att utföra och 

sammanställa, vilket kan ses som en nackdel.   

 

3.5 Bearbetning samt analys av litteratur och intervjuer 
Litteraturen till forskningsstudien har vi sökt på Växjö universitets bibliotek. Viss litteratur är 

tidigare kurslitteratur och annan litteratur har vi kommit i kontakt med genom att söka i 

bibliotekets databaser ELIN, ERIK och LIBRIS. Litteratur som vi har läst har lett oss vidare 

 



till nya referenser, vi gjorde då även fjärrlån av böcker och artiklar för att komma åt 

primärkällan.  

 

Eftersom vår önskan är att göra studien så reliabel som möjligt har vi med källkritiska ögon 

granskat litteraturen. En hel del tid är därför lagd på att finna primärkällorna, men några av 

dem har varit mycket svåra att få fram även med hjälp av bibliotekets personal. Bland annat 

en referens har krävt oerhört mycket tid att leta efter och vi har inte lyckats få tag i den på 

något vis som primärkälla. Slutligen tog vi en kontakt, via e-post, med författaren i vars text 

vi hittade referensen. Författaren var villig att leta efter sin primärkälla men kunde inte skicka 

den till oss inom en skälig tid. Vi insåg att det måste finnas en rimlighet gällande tid och 

uppsatsens storlek när det gäller att använda sig av primärkällor. Uppsatsen innehåller därför 

några få sekundärkällor. De sekundärkällor som använts har omnämnts i ett flertal övrig 

litteratur och därför anser vi likväl att det är relevanta och säkra källor för vår studie. 

 

Med tanke på att det här är en kvalitativ forskning har endast underlag som är relevant för 

studien tagits med. Resultatet presenteras och analyseras med vår teori som analysredskap, för 

att till sist även analyseras mot Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998).  

 

3.6 Reliabilitet och validitet 
Enligt Trost (2005) härstammar begreppen reliabilitet och validitet i den kvantitativa 

metodologin, vilket gör att de kan kännas felplacerade vid kvalitativa studier. Problemet med 

trovärdigheten vid kvalitativa studier måste lösas på annat sätt t.ex. reflektion av etiska 

aspekter i samband med datainsamling eller en beskrivning av hur frågor och följdfrågor är 

ställda. Både Trost (2005) och Kvale (1997), poängterar vikten av att inte ställa ledande 

frågor och att respondenterna får leda samtalet med sina tankar och funderingar.  

 

Reliabilitet (trovärdighet) handlar om huruvida undersökningens resultat blir densamma om 

undersökningen görs ännu en gång. Det handlar alltså om hur exakt studien är. Reliabiliteten 

förekommer oftast i samband med kvantitativa undersökningar eftersom det oftast är i den 

forskningen som måttets stabilitet ifrågasätts (Bryman, 2002). Efter att ha lyssnat på de 

inspelade intervjuerna, anser vi att frågorna ställdes på ett neutralt sätt. Samtalen fördes inom 

en relevant ram i förhållande till intervjufrågorna. Det här menar vi ökar reliabiliteten i 

studien.  

 



Validitet (giltighet) bedömer om framställningen från undersökningen blir slutsatser som 

hänger ihop eller inte d.v.s. om man mäter det man avsett att mäta (Bryman, 2002). När vi 

ställer syftet i förhållande till resultatet ser vi en tydlig koppling, d.v.s. studien har mätt det 

den hade för avsikt att mäta. Vi anser att det ökar studiens validitet. 

 

3.7 Generalisering 
I kvantitativa undersökningar finns det ofta ett intresse av att generalisera resultatet till 

grupper och situationer som inte har medverkat i undersökningen.  För att kunna generalisera 

måste man få fram ett så representativt urval som möjligt. Det är däremot mycket svårt att 

generalisera kvalitativ forskning utöver den situation där den skapas. När t.ex. kvalitativa 

intervjuer med ett mindre antal personer inom en viss organisation genomförs är det omöjligt 

att dra generella slutsatser till andra miljöer. Generaliseringen skall inte ställas mot population 

utan istället mot teori (Bryman, 2002).  

  

Som grund i vår studie ligger en gruppintervju och två lärarintervjuer där läraren har 

representerat hela lärarlaget, vilket i sig inte skulle kunna vara underlag för en generalisering. 

Det bör emellertid framhållas att alla kommunala lärare i hela Sverige arbetar efter samma 

läroplan med dess mål och bedömningskriterier, respondenterna har också olika ålder, kön. 

Med dessa faktorer borde en generalisering av teorier kunna göras angående bedömning inom 

den kommunala lärarkåren.  

 

3.8 Etik 
Vid genomförande av intervjuer, är etik och moral viktiga faktorer. Interaktionen som skapas 

vid intervjutillfället har stor inverkan på respondenten. Eftersom den kunskap som 

framkommer genom intervjun påverkar förståelsen av respondentens situation är moralen av 

största vikt. Vid genomförande av intervjuer bör man beakta ett antal etiska aspekter; 

informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser (Kvale, 1997). Enligt Bryman (2002) 

bör även nyttjandekravet beaktas. 

 

3.8.1 Informerat samtycke 

Syftet med intervjun och tillvägagångssättet bör, enligt Kvale (1997), respondenten bli väl 

informerad om i förväg. Även de risker och fördelar som kan uppkomma i samband med 

deltagandet av intervjun. Respondenten skall medvetandegöras om att deltagandet är på 

 



frivillig basis och förbehåller sig rätten att när som helst dra sig ur. Vid särskilt känsliga 

ämnen när det gäller användningen av intervjun, bör ett skriftligt avtal upprättas. 

 

Rektorn på de skolor som valdes ut fick den första informationen, via telefon och 

intervjuguide (bilaga 1) via e-post, för att vidarebefordra den till intervjupersonerna. På det 

viset uppstod inga problem angående informerande samtycke. Vid intervjutillfället 

tydliggjordes ännu en gång informationen angående både syfte och tillvägagångssätt.  

Skriftligt avtal upprättades inte, eftersom vi anser att användningen av intervjun inte är av en 

känslig karaktär. 

 

3.8.2 Konfidentialitet 

Vid genomförandet av kvalitativa intervjuer kan det vara svårt att skydda respondentens 

identitet, eftersom inte tystnadsplikt används. Ett sätt att kringgå problematiken är att ändra 

respondentens bakgrund eller använda fiktiva namn, utan att för den skull förändra 

innebörden av informationen. För att undvika att respondenternas identitet och bakgrund röjs 

vid t.ex. utskriften av intervjun, bör man vara mycket noggrann med hanteringen av materialet 

och inte nämna sådant av karaktär som kan vara avslöjande. Även de band som används i 

samband med intervjun skall hanteras på ett noggrant och varsamt sätt (Kvale, 1997).  

 

I studien har skolornas namn tagits bort och intervjugrupperna har fått bokstavsbetäckningar. 

Avidentifiering av respondenterna gjordes redan vid intervjuernas transkription. 

 

3.8.3 Konsekvenser  

Enlig Kvale (1997) kan det uppkomma negativa konsekvenser för respondenterna i samband 

med intervjutillfället, vilka kan vara svåra att förutse för den som utför intervjun.   

 

För att minimera konsekvenser som kan uppstå valde vi att i förväg skicka ut intervjufrågorna 

och informera om etiken angående hanteringen av intervjumaterialet. I första hand 

informerades skolornas rektorer. I samband med intervjutillfället förtydligades etiken, för att 

på så sätt minimera obehagliga konsekvenser för respondenterna. 

 

3.8.4 Nyttjandekravet 

Enligt Bryman (2002) får insamlat material angående enskilda personer endast nyttjas i avsikt 

för forskning, vilket vi har informerat respondenterna om. 

 



3.8.5 Vår roll under intervjutillfälle och vid efterarbete 

Den vetenskapliga kunskapen och det etiska avgörandets kvalitet för studien är beroende av 

personen som intervjuar. Det viktigaste instrumentet under intervjun är intervjuaren själv med 

dess kännedom om etik och värdegrund. Avgörande faktorer för anskaffning av den kunskap 

som studien kräver, är även intervjuarens erfarenhet, egen kunskap, ärlighet och objektivitet 

(Kvale, 1997).  

 

Inför intervjuerna studerades studiens teoretiska perspektiv i förhållande till intervjufrågorna. 

Etiska värden och grunder som gäller vid kvalitativa intervjuer har även de studerats. Vi anser 

att vi hade tillräckliga kunskaper med oss för att få en hög kvalité på intervjuerna och 

efterarbetet. Även de forskningsetiska krav som krävs vid en kvalitativ studie är uppfyllda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Resultat och analys 
Vi kommer i det här kapitlet att redovisa det empiriska resultatet från intervjuerna. Resultatet 

sorteras in i fyra temarubriker och i vissa fall av underrubriker. Varje rubrik följs av en 

analys, vilket gör att vi kan besvara vår problemformulering. De intervjuade kommer att 

benämnas som lärare eller med de fiktiva namnen på arbetslagen, A, B och C. Arbetslagens 

svar kommer att vävas samman under respektive teman och för att styrka resultatens 

trovärdighet kommer vi att ge exempel genom citat. Till sist kommer vi att jämföra empirin 

med vad som står i Lpo 94 för att nå syftet med studien.  

 

4.1 Bedömning  
Lärarnas tankar angående ordet bedömning skiljer sig något åt. Arbetslag A och B, anser att 

bedömning är viktigt och bör finnas. En lärare uttrycker att ”det är ett medel för att inte missa 

någon, man har liksom koll på att alla hänger med”, en annan säger ” jamen, jag måste ju på 

något vis få, hur ska jag säga. Ja, bevis på att min undervisning fungerar”. Arbetslag C anser 

att bedömning har en ”negativ klang”, inte är så viktigt och det ska inte tas på så stort allvar. 

Det ses inte som något som ska gynna eleven utan är ”ett sätt att förklara för sig själv lite hur 

man tycker att barnen fungerar”. De säger också att de tänker mest på det i samband med 

utvecklingssamtal. En lärare i arbetslaget uttrycker sig: 

 
 jag är motståndare till bedömning tidigt alltså för jag tror bara det är, ja du vet, dom som har det 

kämpigt…, Ja, det finns kanske sätt där det blir en kick för vissa elever att sätta igång ännu mer, 

men jag tror man kan resonera sig fram till den där viljan att jobba bättre ändå, i alla fall i det här 

stadiet, det är jag övertygad om. 

 

Arbetslag A och B menar även att bedömning är en kunskap eller något som ska bedömas i 

relation till någonting, det kan vara någon form av måluppfyllelse, kriterier eller liknande. Ett 

arbetslag formulerar det som ”en avstämning på hur långt eleven har nått i förhållande till 

målet”. De påpekar också att bedömningen ska vara ”ett led på vägen till kunskap”. 

 

Samtliga arbetslag talar om förändringen vid bedömning, från att fokus har legat på kvantitet 

till att nu ligga på kvalitet, ”vi bedömer ju mer förmågor idag”. De menar att det är 

inriktningen och hur ”man förhåller sig till något” som är den största delen och kunskapen är 

den lilla, vilket de också anser markeras i läroplanen.  

 

 



I likhet med Lindström (2005) anser alla tre arbetslagen att det skett en förskjutning från en 

summativ bedömning till en mer formativ bedömning i skolorna. Det som bedöms är 

”kvalitet, förmågor och förhållningssätt”. Arbetslag A och B menar dessutom, precis som 

Gipps (1994), att bedömningen ska vägleda eleven för att gynna lärandet. De påpekar även, 

liksom Skolverket (2004), att bedömning är färdigheter och kunskaper som ska sättas i 

relation till befintliga kriterier. Skolverket (2004) poängterar att i annat fall är inte 

bedömningen rättvis. Här går arbetslag C emot den teorin och menar att bedömning inte 

gynnar eleven, inte är så viktig och är mer till för läraren än för eleven. Arbetslag A och B 

poängterar dessutom att undervisningen ska bedömas, eftersom det är den som ger eleverna 

förutsättningarna och precis det anser även Skolverket (2001). 

 

4.2 Vad skall bedömas? 
Arbetslag A och B menar att vad som skall bedömas är olika beroende på vilket ämne och 

arbetsområde man arbetar med. Olika arbetsområden kan kräva olika förmågor och det är dem 

de jobbar med och bedömer. Det kan också vara vissa begrepp i de olika ämnesområdena som 

de vill jobba fram. Målen är också viktiga i förhållande till ämnet, vilket en lärare uttrycker 

”titta på målen, vad är det eleven ska kunna inom detta område”.  

 

De menar att det är viktigt att veta vad man som lärare ska titta på för att veta hur väl eleven 

har nått målet. Arbetsområdet, mål och själva bedömningen anses vara väl sammankopplade. 

Arbetslag A ger exempel och beskriver hur de arbetade med valet i höstas. Eleverna fick sitta 

i grupper och läsa in sig på fakta utifrån vissa frågor som för eleverna kändes viktiga t.ex. 

skolfrågor, åldringsvård och sjukvård. Eleverna fick införskaffa sig åsikter utifrån ett 

partiperspektiv, för att sedan sakligt kunna framföra dem och kunna argumentera emot en 

annans åsikt utifrån ”sitt” partiperspektiv. Här var målet att kunna söka fakta i grupp, gå in i 

en roll, ”hålla den röda tråden” genom att argumentera på ett sakligt sätt för sitt parti och emot 

ett annat partis åsikter, samt muntlig och skriftlig redovisning. Sist men inte minst fick 

eleverna även bedöma varandras insatser. Lärarna anser att de genom ett sådant här arbetssätt 

får ett brett urval av stoff som kan användas för att ”göra en allsidig bedömning”. Båda 

arbetslagen betonar att ett allsidigt urval är mycket viktigt och de anser att deras urval är 

allsidigt: 

 
 man bedömer till exempel nationella proven, muntligt, skriftligt, gruppdiskussion och enskilt.  

Det är flera olika delar man använder sig av som i till exempel svenska. Ja, då tittar vi på texter, 

 



lyssnar på läsning, läsa tyst själva, gruppdiskussioner och redovisningar. Vad kan det vara mer, 

tja, att hålla röda tråden, slutföra en uppgift eller argumentera för något. 

 

Under intervjun nämner de hela tiden i olika sammanhang vad som skall bedömas. Enligt 

arbetslagen är det också viktigt med ett ”stort” urval eftersom ”eleverna ser ju vad vi tittar 

på”. Lärarna säger att en bedömning inte är mer betydelsefull än en annan, men ”eleverna ser 

det inte riktigt så”. Båda arbetslagen påpekar även att endast en prestation inte kan ligga till 

grund för bedömning ”för att alla kan olika saker och vi är alla, tja, bättre och sämre på 

saker”, ”eller om jag kanske har en dålig dag. Det kan vi ju alla ha, eller hur”. 

 

Arbetslag C anser även de att de gör ett allsidigt urplock med både muntliga och skriftliga 

prestationer, men en lärare uttrycker samtidigt ” jag tror inte heller på att man ska ha bedömt 

för mycket, att komma med för mycket bedömningar i detalj hit och dit. Jag tror inte det blir 

hanterbart och begripligt att göra någonting åt det”. De menar att det inte gynnar eleven med 

ett för allsidigt och omfattande urval. 

 

Korp (2003) och Skolverket (2001) anser att bedömningens syfte är avgörande för vilken 

bedömning som ska göras. Vad som skall bedömas, vilket urval och hur det samlas in beror 

på lärarens syn på kunskap i samband med undervisningen. Det här stämmer överens med 

arbetslag A:s och B:s tankar om, och tillvägagångssätt med, vad som skall bedömas. Det ges 

ett tydligt exempel på hur arbetslag A i undervisningen kopplar samman arbetsområde och 

mål med bedömning.  

 

Både arbetslag A och B tittar på vad eleven ska kunna i relation till de mål som är uppsatta 

och anser, precis som Pettersson (2005), att urvalet skall vara representativt i förhållande till 

vad som skall bedömas. Lärarna poängterar även att det är viktigt att eleven får en ärlig chans 

att visa vad den kan, att de uppfattar vad som bedöms och väljer vad de ska lägga sin energi 

på utefter det. Det är helt i likhet med Pettersson (2005) som även hon menar att det 

sistnämnda ger signaler vad som är viktigt för eleven att kunna. Arbetslag A och B ger 

omfattande exempel på olika delar och urval som de gör vid bedömning, allt ifrån skriftligt, 

muntligt och i handling. Enligt Pettersson (2005) ska alla dessa tre faktorer finnas med vid 

bedömning. 

 

 



Arbetslag C tar upp både skriftlig och muntlig bedömning i intervjun, men nämner inte något 

som har med handling att göra.  

 

4.2.1 Samarbete 

Lärarna i arbetslag A menar att det är viktigt att ”alla berörda lärare är med för att 

bedömningen ska bli likvärdig”. Det ses som mycket viktigt att mål, kriterier och matriser 

diskuteras och ventileras i hela arbetslagen, men framförallt i de parallella skolåren, ”Olle i 5a 

ska bedömas efter samma mål och kriterier som Stina i 5b, det är viktigt, inte minst för eleven 

att se och förstå”.  

 

Arbetslag B arbetar i likhet med arbetslag A: 
 

 vi har diskuterat bedömning mellan lärarlagen medvetet i snart 3 år, diskuterat och diskuterat och 

diskuterat, så det har vi verkligen gjort och det har varit jättenyttigt. Man har verkligen fått gå på 

djupet med vad, tycker jag är en rimlig prestation för en femma och vad tycker du. Varför tycker 

vi lika, varför tycker vi olika, vad är det vi bedömer? Det har varit jättenyttigt. 

 

… men de har också gått ännu längre i sina tankar om likvärdig bedömning. De har kontakt 

med en skola i ett annat län och de träffas med jämna mellanrum för att diskutera ”vad ska vi 

bedöma och hur ska vi bedöma det”. Lärarna menar att det har varit oerhört lärorikt och säger 

att ”likvärdig bedömning är en jätteprocess. Det är inget enkelt arbete”. 

 

Arbetslag A och B beskriver matriser som nedbrutna mål där kriterier, likt trappsteg med 

ökande krav på kunskapskvalitet, visar vägen mot det stora målet. Matriserna används som ett 

hjälpmedel och ett verktyg för att kunna bedöma var eleven ligger i sin kunskapsutveckling. 

 

Arbetslag C säger att de samarbetar lite grann i hela arbetslaget för ”mellanstadiet”, men mest 

mellan samma skolår. Båda femmornas elever bedöms efter en sammanställning med ”lite 

mål som känns rimliga”. De arbetar inte med någon annan skola och anser inte att det skulle 

ge så mycket eftersom ”personligheten spelar en för stor roll, så skolor i Sverige kan inte bli 

likvärdiga”  

 

Arbetslag A och B ser likvärdighet som något viktigt och arbetar medvetet med diskussioner 

om bedömning, färdigheter och kunskaper i relation till mål, kriterier och matriser. De 

 



diskuterar både i arbetslaget och mellan kolleger i hela skolan. De anser att alla elever i 

samma skolår skall ha samma förutsättningar vid bedömningar. Det här sättet att arbeta menar 

Skolverket (2004) ger förutsättningar för en rättvis och likvärdig bedömning inom skolan där 

eleverna går. Arbetslag B har dessutom kontakter med en skola i en annan kommun, där 

diskussionerna har varit mycket givande, vilket Skolverket (2004) poängterar är ett måste för 

en rättvis och likvärdig skola i Sverige. 

 

Arbetslag C anser inte att det går att jobba med bedömning för en likvärdig skola och finner 

inte någon anledning till en diskussion med någon annan skola. Diskussioner och samarbete 

sker mest mellan lärarna i samma skolår. Enligt Skolverket (2004) borde det här arbetssättet 

leda till en rättvis och likvärdig bedömning för eleverna mellan stadierna det året i berörd 

skola.  

 

4.2.2 Mål och eleven 

Samtliga arbetslag anser att det är lärarna som ska bestämma vilka mål som eleverna skall 

arbeta mot, samt bryta ner nationella mål till kriterier. Arbetslag A och B är överens om att 

”det är läraren som har kunskapen om styrdokumenten och om att skriva målen”, sedan är det 

en självklarhet att eleverna ska bli väl insatta i vad som menas med målen, ”sedan diskuterar 

vi det i klassen, vad står det för, vad betyder det, vad ska vi kunna. Man försöker göra det med 

alla mål, det är ett jättejobb”. För dessa båda arbetslag ses det även som självklart att 

”eleverna ha synpunkter på vilket ämnesområde som vi ska jobba med och hur vi ska jobba 

med det”. 

 

Arbetslag C menar att läraren ska sätta upp målen för att ”eleverna behöver styrning, mycket 

vägledning och styrning”. Klassen skall informeras om målen för att eleverna ”ska förstå det 

hela”. De anser inte att eleverna ska ha för mycket inflytande i form och innehåll och läraren 

uttrycker ”man vet inte när man är tio, elva år vad det är man vill läsa och vad det är man 

behöver”. 

 

Enligt Skolverket (2004) skall läraren ha kompetens nog för att kunna använda sig av 

styrdokument, i det här fallet för att kunna bestämma mål och bryta ner dem till kriterier. 

Vikten av elevernas delaktighet, för en rättvis bedömning, omtalas också. Det här nämner 

både arbetslag A och B. Det är viktigt att läraren, med sin kunskap, har ansvaret för målen 

och att eleverna skall vara väl insatta och delaktiga i och förstå dem. 

 



Arbetslag C att läraren skall sätta upp målen, med anledning av att elever behöver styrning 

och vägledning. Skolverket (2004) menar emellertid att det är lärarens kompetens som är 

anledningen och inte eleverna.  

 

4.2.3 Kunskapsprofil – portfolio, LUS och nationella prov 

Både arbetslag A och B tycker att portfolio är ett bra sätt att samla olika slag av bedömningar 

i. De samlar in ett allsidigt urval av bedömningar så som skriftligt, muntligt och andra 

kommentarer på prestationer som visar på utveckling. Prestationerna jämförs sedan med 

uppsatta mål. Arbetslag B pratar mer medvetet och reflekterande om det och säger att eleven 

”kan ofta få en aha-upplevelse” när prestationen diskuteras och jämförs med målet. De menar 

att både lärare och elever kan med portfolio följa kunskapsutvecklingen, vilket är ett måste för 

en ”likvärdig och rättssäker bedömning”. Både lärare och elever gör urvalet, men ”eleverna 

tar sig oftast inte tid att göra det, vilket leder till att det oftast är läraren som gör urvalet”. 

Eleverna får väldigt gärna komma med egna idéer om vad som ska vara med. Portfolion följer 

aktivt med från förskoleklass till skolår fem.  

 

Arbetslag A och B nämner även att de ”lusar” sina elever. När det gäller läsinlärning 

använder de sig av en metod där de kan ”checka av” hur långt eleven har kommit och sedan 

använda sig av det som stöd i hur de ska lägga upp undervisningen för varje elev. En lärare 

uttrycker, ”ja, jag kan ju ge varje elev, hm… det instrument som hon behöver. Ja för att 

komma vidare”. När det gäller läsinlärning fungerar det mycket bra och de kan på ett enkelt 

sätt individanpassa undervisningen i läsinlärning, säger arbetslagen. 

 

Arbetslag C använder sig inte av något slags fortlöpande kunskapsprofil som t.ex. portfolio. 

En av lärarna i arbetslaget säger ” vi använder oss inte av någon portfolio eller liknande. Jag 

själv gör väl inget strukturerat, jag sparar lite mattepapper och lite fritt skrivande bara som lite 

kuriosa, men det är kanske bra att ha det lite mer strukturerat”. 

 

Samtliga arbetslag pratar mycket positivt om de nationella proven, ”fiffigt, proffsigt, relevant, 

bra, skönt, en god hjälp och tydliga”. Lärarna ser bara fördelar med provet och anser att det 

bl.a. är ett bra avstämningsinstrument som med fördel kan jämföras med andra bedömningar, 

”de nationella proven är en god hjälp i bedömningsprocessen och vägs ihop med andra 

prestationer”. De uttalar också på olika sätt att det är en chans för eleven att visa vad den kan 

 



på ”neutral mark”, eller som en lärare utrycker det, ”eleven kan visa vad den kan, ja, hur ska 

jag säga. Hm, ja på ett prov som proffs har gjort”.  

 

Arbetslagen talar mycket om de två olika delarna som ingår i det nationella provet, d.v.s. den 

delen som handlar om ”kunskapsbitar i uppnåendemålen där svaret är antingen rätt eller fel” 

och den delen med ”det fria skrivandet som är lite svårare att bedöma”. Den förstnämnda 

delen anser alla arbetslag är lättare, vilken lärare som helst kan rätta den och den tar inte 

speciellt lång tid. Alla arbetslag säger emellertid att varje lärare rättar sina egna elever i den 

här delen. 

 
Den andra delen ses inte av arbetslagen som lika lätthanterlig. En lärare uttrycker sig som att 

det är ”lite svårare att bedöma, man måste känna till en bra text eller en dålig text och vad kan 

slå an på den här texten”. Arbetslag A menar att det är svårare eftersom kvalitet och inte 

kvantitet ska bedömas. Samtliga arbetslag är överens om att tillhörande rättningsmallar är så 

bra utformade att risken för felbedömning är mycket liten, ”det finns så mycket 

rättningsanvisningar och elevexempel som är en god hjälp”. Arbetslagen anser att det är en 

stor fördel att kunna ta hjälp av varandra vid dessa bedömningar. Speciellt i de fall som inte är 

helt ”solklara”. Lärarna i arbetslag A och C bedömer sina egna elever men tar hjälp av 

kolleger vid nämnda behov. ”Det ger en mer rättvis bedömning med fyra ögon istället för bara 

två” menar arbetslag B, som alltid hjälps åt med varandras bedömningar vid den här delen av 

de nationella proven. 

 

Enligt Shepard (2000) ger portfolio utrymme för olika bedömningsformer, vilket ger 

förutsättningar för bl.a. utveckling, en djupare förståelse och reflektion. Ellmin (1999) menar 

att samlade utvärderingar och bedömningar av en enskild elev i portfolio ger ett bra underlag. 

Den visar ansträngningar och resultat från eleven på ett mycket bra sätt. Arbetslag A anser 

även de att urvalet blir allsidigt och är ett bra underlag vid jämförelse av uppsatta mål. Det här 

menar även arbetslag B som dessutom säger att både läraren och eleven kan följa 

kunskapsutvecklingen. De anser även att eleven reflekterar och får en djupare förståelse, 

”aha-upplevelse”. Arbetslaget bjuder in till delaktighet även här, vilket är av stor vikt 

eftersom innehållet skall jämföras med målen. Det sistnämnda omtalas tidigare i studien 

(punkt 4.2.2), d.v.s. om vikten av elevens delaktighet och förståelse gällande uppsatta mål för 

en likvärdig och rättssäker bedömning (Skolverket, 2004). 

 



Både arbetslag A och B använder sig av läsutvecklingsschemat LUS. De kan på ett tydligt sätt 

se hur eleven ligger till och anpassa läsundervisningen för varje enskild elev efter det. 

Shepard (2000) benämner det här som ett löpande protokoll integrerat i undervisningen. På 

det här sättet kan lärarna, i enlighet med Korp (2003), se vad eleven lär sig under 

verksamhetens gång och få kännedom om elevens förkunskaper och förståelse. De kan då 

också ge eleven strategier som de behöver för att utvecklas och få en djupare förståelse för sin 

egen inlärning.  

 

Arbetslag C dokumenterar i mycket liten skala vilket, enligt William (1992; Pettersson, 2005) 

under punkt 2.4.2, kan vara en orsak till att bedömningar blir fel.  

 

Samtliga arbetslag ser på de nationella proven precis som Skolverkets (2004) syfte är tänkt. 

Det är ett väl utarbetat prov där elever får möjlighet att visa sina kunskaper. Lärarna anser 

också i enlighet med Skolverket (2004) att bedömningsanvisningarna är så pass utförliga att 

risken för felbedömning är mycket liten. Provet ger utöver det ett gott underlag för bedömning 

av både själva provet, men också i jämförelse med en elevs övriga prestationer.  

 

Alla tre arbetslagen tar hjälp av sina respektive kolleger för att bedöma ”svåra fall” gällande 

det fria skrivandet i de nationella proven. Kollegerna i arbetslag B hjälps inte bara åt vid de 

”svåra fallen”, utan alltid med den delen av provet. Arbetslag B har på så vis tagit fasta på det 

samarbete och den diskussion som Skolverket (2004) anser är viktig, för en rättvis 

bedömning, vid mätning i relation till mål. 

 

4.3 Hur skall bedömning gå till  
Arbetslag A och B påpekar att det är oerhört viktigt att dokumentera för att kunna göra en 

rättvis analys av elevens prestation, ”det finns inte en chans att komma ihåg allt”. Arbetslag C 

prioriterar inte dokumentation och en lärare säger, ”Jag är nog strax under snittet på att notera. 

Däremot har jag rätt så lätt att komma ihåg och ibland kan jag göra en liten notering på saker 

som har varit bra”. 

 

Arbetslag A och B arbetar på ett liknande sätt. Det urval som ska bedömas är oftast förberett, 

”det här ska jag titta på och det här gör vi då och så samlar jag in det”. Båda arbetslagen har 

utarbetat bedömningsmatriser för svenska, matematik och engelska och säger att ”när man ska 

 



bedöma en prestation utgår vi från våra bedömningsmatriser” (bilaga 2, arbetslag B:s matris). 

Där jämförs elevernas prestationer med uppsatta kriterier, ”det handlar om olika centrala 

begrepp och de förmågor man har”, ”det här, det här och det här ska man kunna i olika 

grader”, ”var ligger eleven i förhållande till bedömningsmatrisen”. Efter det kan eleven få 

hjälpen den är i behov av för att utveckla sitt lärande och arbeta sig fram till nästa steg på 

bedömningsmatrisen för att till slut nå målet. Likadana matriser används till alla elever i 

samma skolår i den enskilda skolan.  

 

Lärarna, i de båda arbetslagen, tittar också på hur eleven har arbetat med själva prestationen 

eller uppgiften. De går inte bara efter ett rätt eller fel svar, utan försöker se hur eleven har gått 

till väga, ”det kan vara fel svar, men rätt tillvägagångssätt”. Lärarna kan även se vilka 

förmågor eller kunskaper eleven har, samt samtala om hur eleven ”pratar om uppgiften som 

den har gjort, eller hur ska jag säga. Liksom elevens tänk”.  En lärare uttrycker att det är 

viktigt att ”inte bara släppa en uppgift eller prestation”. 

 

Skolan där arbetslag C arbetar har gjort en ”sammanställning” (bilaga 3) med mål och 

bedömningskriterium nedbrutna från läroplanen, men lärarna i skolår fem tyckte att det var 

för detaljerat och att det inte gör någon nytta. De gjorde då en egen sammanställning med mål 

som de tyckte var ”rimliga” (bilaga 4). Matriser används inte eftersom lärarna anser att, hur 

elever lär sig inte går att förutspå. En lärare säger: 

 
vi har inte dissekerat ämnen in i minsta detalj, då tycker jag att man gör barnen en otjänst, för jag 

tror aldrig att man kan sätta in barn i någon normalskala sådär hur det fungerar, i alla fall socialt. 

Men i vissa fall tar man ju även det där kunskapsmässiga, man tar kanske vissa saker i olika 

ordning, så det är svårt att säga att man nått en utveckling längs en linje så där, utan man gör ju 

avstickare på den linjen ibland och så går man in igen där. Sammanställningen gjordes för att det 

här med bedömningen inte skulle bli så där godtycklig, bara lite allmänt tyckande kring ingenting 

alls när det gäller skolgången så att säga, så gjorde vi lite, vi spaltade upp lite grann så här. Dom 

här, vad ska vi kalla det, små som vi tycker begripliga delar att bedöma. Kärnkompetens är visst 

ett annat ord för det också, förmågor, javisst. Också finns det ju då ansvarsbiten, och då, för att 

även få in lite av den intellektuella sidan la vi till lite grann som vi tycker man kan bedöma där 

också. Mer specificerat än så här har vi inte nu i femman. Detta är nerplockat från 

styrdokumenten, först gjorde vi en sån här. Men så tyckte vi, njä, det blev lite för mycket och ha 

och sitta och pricka av om man nu pratar om att göra en bedömning. Det blir inte, är ingen vits 

med det, utan därför har vi gjort det lite mer, nerbantat kan man väl säga här. 

 

 



Arbetslaget anser att man inte är i behov av kriterier eftersom de har sin erfarenhet att ”luta 

sig på” vid bedömning. Om eleven finns med i diskussionen blir det, enligt dem, inte 

godtyckligt. I likhet med de andra två arbetslagen anser de att en elevs hela prestation måste 

tas i beaktande, inte bara svaret. 

 

Enligt arbetslag A och B sker efter jämförelse och analys någon form av feedback, 

”återkopplingen sker både skriftligt och muntligt, beroende på vad som bedöms”. Båda 

arbetslagen anser att återkoppling med positiv respons på prestation, att jämföra eleverna med 

deras egna tidigare kunskaper, samt att få eleven att förstå hur den kan gå vidare är av största 

vikt, ”man måste hela tiden lyfta det positiva, men samtidigt måste vi vara tydliga med att 

berätta för eleven vad hon eller han behöver jobba mer med”, ”så här var det sist, så här är det 

nu, hit skulle eleven ha nått, hur hjälper vi eleven nu”. En lärare i arbetslag B uttrycker sig, 

”jag skriver en kommentar på arbetet, det här kan du bra och det här behöver du jobba mer 

på”. Vid muntliga eller handlingsmässiga prestationer dokumenterar lärarna och analyserar 

den efteråt, för att sedan ge återkoppling till eleven. Arbetslag B påpekar även att de ger 

skriftlig respons kontinuerligt med jämna mellanrum. 

 

De båda arbetslagen menar att återkopplingen ska vara ”till fördel för eleven”, d.v.s. den ska 

stimulera eleven till att ”både vilja mer och tro att den kan, det är viktigt”. En lärare i 

arbetslag A säger, ”vi måste se till att de behåller tilltron, ingenting är omöjligt även om målet 

inte är uppnått just nu”. Det är mycket viktigt hur återkopplingen ges. Lärarna funderar 

mycket på vad de säger och hur de säger till eleverna vid en återkoppling, ” återkopplingen är 

mycket viktig för att eleven inte ska bli nedtryckt utan peppas för att jobba vidare”, ”så som 

jag menar det, kanske inte eleven tolkar det”. 

 

Arbetslag C säger att det är viktigt att hitta tillfälle till beröm och att ge positiv feedback. Det 

gör att eleverna känner sig sedda. Samtidigt säger en lärare, ”men det får inte gå inflation i 

beröm”. Eleverna skriver också i en utvärderingsbok varannan vecka och respons ges genom 

några kommentarer. Det anses som viktigt att eleverna är delaktiga i sin bedömning. 

Eftersom arbetslaget inte har behov av kriterier eller dokumentation, framhåller de vikten av 

samtalet med eleven vid bedömning. Samtalen är emellertid sporadiska, ”jag snackar lite med 

dom när det är nåt, tja, lite större saker”. 

 

 



Arbetslag C skiljer sig angående dokumentation och som nämnts i punkt 4.2.3, skriver 

Pettersson (2005) att William (1992) anser dokumentation som angeläget för att minimera 

risken för felbedömningar. Arbetslag A och B lägger däremot stor vikt vid dokumentation, de 

menar att ”det finns inte en chans att komma ihåg allt”.  

 

Enligt Pettersson (2005) skall det finnas ett syfte med bedömningen och efter det bestäms 

bedömningsinstrument. När en formativ bedömning används ligger stor vikt vid att 

bedömningen är fortlöpande med kvalitativ återkoppling. Det här stämmer överens med 

arbetslag A:s och B:s sätt att arbeta. De har avsiktligt förberett bedömningen efter vilket mål 

som skall uppnås, d.v.s. syftet med bedömningen. De använder sig mest av formativ 

bedömning, vilket är fallet i den här diskussionen och de uttrycker tydligt de faktorer som 

enligt Pettersson (2005) skall finnas med i det bedömningsinstrumentet. De säger t.ex. att 

skriftlig bedömning sker kontinuerligt, att återkopplingen skall vara till fördel för eleven, 

vilket sker genom att de med matrisernas hjälp kan ge eleverna strategier för att utvecklas 

vidare. Något som också är viktigt i den formativa bedömningen är att eleven inte ska ge upp 

utan behålla motivationen till fortsatt kunskapsutveckling och nå det slutgiltiga målet, menar 

Perrenoud (1991) skriver Korp (2003). Det här går i linje med arbetslagens tankar och de 

formulerar det så här, ”vi måste se till att de behåller tilltron, ingenting är omöjligt även om 

målet inte är uppnått just nu”.    

 

Arbetslag A och B anser, i enlighet med William (1992), tolkat av Pettersson (2005), att en 

prestation eller uppgift måste analyseras för att eleven ska bli rättvist bedömd, ”det kan vara 

fel svar, men rätt tillvägagångssätt”. Analysen måste också vara mer djupgående, vilket den 

blir genom att lärarna lyssnar till vilka tankar eleven har haft när den har löst uppgiften. Enligt 

Pettersson (2005) påpekar William (1992) att eleven dessutom måste få en chans att visa vad 

den kan och att innehållet skall vara representativt, vilket arbetslag A och B redan i punkt 4.2 

har uttalat. Analysen är viktig eftersom den ska motsvara elevens kunskap, men också för att 

bedömningen skall ses som trovärdig. Det anser även de båda arbetslagen, ”pratar om 

uppgiften som den har gjort, eller hur ska jag säga. Liksom elevens tänk”, ”inte bara släppa en 

uppgift eller prestation”. 

 

Även om arbetslag C har gjort en ”sammanställning” med mål, nämner de aldrig att den 

behövs för, som Skolverket (2004) anser, en rättvis, rättssäker och likvärdig bedömning. De 

anser att den inte gör någon större nytta mer detaljerad än så och de gör mål som de själva 

 



tycker är rimliga. De uttrycker att en elevs hela prestation måste tas i beaktande, inte bara se 

på svaret. Samtidigt ser de dokumentation, olika kunskapsprofiler och matriser som något 

onödigt, vilket bl. a. William (1992) enligt Pettersson (2005), Korp (2003) och Shepard 

(2000) anser är av största vikt för elevens kunskapsutveckling och en rättvis bedömning. 

William (1992; Pettersson, 2005) trycker även på att analysen måste tas på allvar om 

bedömningen skall bli trovärdig. Även Pettersson (2005) betonar vikten av att analysera och 

värdera och anser att, om det nonchaleras är risken stor att eleven känner ett fördömande och, 

”kan inte, vill inte och vågar inte” (2005:40). 

 

Pettersson (2005) menar att återkoppling, rätt använd, stimulerar till utveckling och påverkar 

elevens tillit till sig själv. Det här är arbetslag A och B medvetna om och uttrycker det på 

många olika sätt, bl.a. att återkopplingen skall vara ”till fördel för eleven”. Eleven skall få 

positiv respons, veta var den befinner sig på vägen mot målet, få nya strategier att använda 

och få förståelse för strategierna så att en utveckling kan ske. Även Sadler (1989) skriver om 

vikten att ge elever strategier och förståelse för hur utvecklingen skall ske för att minska 

avståndet till det uppsatta målet. De båda arbetslagen trycker även på vikten av att få eleven 

att tro på sig själv, ”både vilja mer och tro att den kan, det är viktigt”, ”vi måste se till att de 

behåller tilltron, ingenting är omöjligt även om målet inte är uppnått just nu”. När 

bedömningen utförs på det här sättet, menar Pettersson (2005) att det leder till att eleven ”kan, 

vill och vågar” (2005:40). Det här påpekar, som sagt, även arbetslagen och är helt överens om 

att hur återkopplingen framförs är här av största betydelse, ” återkopplingen är mycket viktig 

för att eleven inte ska bli nedtryckt utan peppas för att jobba vidare”, ”så som jag menar det, 

kanske inte eleven tolkar det”. 

 

Arbetslag C använder en utvärderingsbok varannan vecka, vilket går i linje med Petterssons 

(2005) tankar om kontinuitet. De ger respons genom skriftliga kommentarer och sporadiska 

samtal, men för att bedömningen skall vara en fördel för lärandet bör återkopplingen vara 

kvalitativ, vilket inte framkommer i intervjun. 

 

4.3.1 Elevens självvärdering 

Både arbetslag A och B anser att eleverna ska vara delaktiga i sin egen bedömning och att 

självvärdering ska finnas med i bedömningsprocessen. Det är därför av största vikt att 

eleverna är involverade i och diskuterar med lärarna om, både mål och bedömningsmatriser 

”eleverna måste förstå hur vi tänker, vad vi kommer att jobba med och hur vi tänker bedöma, 

 



annars är det ingen mening med det”. Bedömningsmatriserna används även här, eleverna får 

själva värdera sitt arbete i förhållande till matrisernas olika steg och en lärare i arbetslag A 

formulerar sig så här: 

 
det är viktigt i en bedömning att eleverna själva värdera sig och lär sig utifrån det, det är oerhört 

viktigt. Självvärdering är något som introduceras tidigt med hjälp av enkla frågor. Man börjar med 

frågor om vad var bra om du tittar på ditt arbete, vad är du nöjd med, vad finns det som du skulle 

vilja förbättra, vad kan du tänka på till nästa gång. 

 

Efter självvärderingen måste läraren med sin profession förhålla sig till elevens tankar och 

diskutera det hela med eleven. De båda arbetslagen är eniga om att stimulerande återkoppling 

och elevens delaktighet bidrar till att ”eleverna utvecklar sin egen förmåga till att ta eget 

ansvar”. 

 

I arbetslag A:s skola arbetar lärarna med självbedömning medvetet inom de olika stadierna, 

d.v.s. ”mellanstadiet” för sig, medan man i arbetslag B:s skola arbetar medvetet med det i 

hela skolan, ”det går som en röd tråd från förskoleklass till nian”. 

 

Vi har tidigare tagit upp att arbetslag C: s elever använder sig av en utvärderingsbok. När det 

är något speciellt har läraren samtal med eleverna enskilt, t.ex. om en lärare ”har ett, vad ska 

jag säga, tja, avtal med eleven om till exempel att sköta läxorna eller komma på lektionerna”. 

Vid sådana tillfällen träffas lärare och elev för att stämma av, ”jag tar sådär, tja, fem minuters 

snack med eleven hur veckan har varit. Eleven får säga hur den, tja, tycker att det har varit 

och jag, jag säger ju min version. Och det brukar funka bra tycker jag”.  

 

Sadler (1989) menar att eleven och lärarens tankesätt om de kvaliteter som krävs måste 

stämma överens, vilket arbetslag A och B också är överens om och uttrycker, ”eleverna måste 

förstå hur vi tänker, vad vi kommer att jobba med och hur vi tänker bedöma, annars är det 

ingen mening med det”. Det är även av största vikt att eleverna kan jämföra sin aktuella 

kvalitetsnivå med den nivå som till slut är tänkt att uppnås, vilket arbetslagen också anser och 

åstadkommer genom att både lärare och elever själva utvärderar eleven i matriser. 

Arbetslagen anser, i likhet med Sadler (1989), att återkoppling, deltagande och förståelse 

leder till att eleven lär sig att ta ett ökat ansvar för sitt lärande. 

 

 



I skolan där arbetslag C arbetar utvärderar eleverna sig varannan vecka kontinuerligt och har 

samtal spontant när läraren känner att det finns ett behov. Någon samsyn, mellan elev och 

lärare, på vilka krav som ska ställas nämns aldrig under intervjun. Enligt arbetslaget är mål 

och matriser inte viktigt och eleverna har därmed svårare att följa sin egen utveckling på ett 

konkret och tydligt sätt. Tanken där återkoppling, deltagande och förståelse bidrar till ökat 

egenansvar nämns inte heller och finns inte tanken blir det mycket svårt att uppnå. 

 

4.4 Hinder och möjligheter - tid, kompetens och styrdokument 
Arbetslag B konstaterar att tidsfaktorn är en viktig del i bedömningen och kan vara ett hinder. 

Hänsyn måste tas till vad som är rimligt att hinna bedöma, ”ibland vore det bättre att sitta med 

eleverna och ta det muntligt, men det har jag inte alltid möjlighet att göra, så ibland får jag 

välja något mer tidsbesparande, till exempel ta in något skriftligt”.  Tiden är även ett hinder 

när det gäller dokumentation och reflektion av spontana framsteg av elevens utveckling, men 

läraren tillägger ”man försöker och gör så gott man kan”. Även arbetslag A skulle emellanåt 

behöva ”fler timmar på dygnet”. Båda arbetslagen påpekar att bedömning tar tid och det 

måste finnas ”en noggrannhet för en rättssäker och likvärdig bedömning”, vilket kan vara 

stressande. 

 

Både arbetslag A och B anser att det har funnits och finns i viss utsträckning en osäkerhet när 

det gäller styrdokumenten. När Lpo 94 kom fick lärarna ingen fortbildning om hur arbetet 

med strävansmål och uppnåendemål skulle gå till, men de anser att de idag har fått mycket 

fortbildning, och kan och vet mycket mer. De påpekar vikten av att ”veta vad man håller på 

med, och bli handledd och ha läst styrdokumenten och arbetat med dem”, då försvinner även 

osäkerheten. Båda lärarlagen menar att det här är viktigt för en likvärdig bedömning och en 

lärare uttrycker, ”det är viktigt att vi kan och tolkar våra styrdokument på ett bra sätt så att det 

inte blir godtyckligt eller att man bara går på känslan eller gammal erfarenhet eller vad det nu 

kan vara”. Lärarna menar att det måste finnas kompetens för att arbeta sig fram till olika slag 

av kriterier, vilket måste finnas för att en bedömning ska kunna göras. En lärare nämner också 

lite tyst ”sen finns det ju dom där gamla stofilerna. Dom gör ju som dom alltid har gjort. Oj, 

det var kanske elakt sagt”. 

 

Arbetslag C menar att de idag har fått den fortbildning gällande styrdokument som de 

behöver. En lärare säger: 

 



 jag tycker vi har fått utbildning när det gäller styrdokumenten. Vi träffas lite ibland på studiedagar 

i smågrupper och prata lite om det där. Jag känner att jag kan det jag tror att jag behöver kunna. 

Jag känner att ibland ska man kunna så mycket, man ska arbeta så mycket och ha kännedom om 

och man ska tycka till om att jag brukar bara stanna upp och tänka, känner jag mig nöjd gentemot 

eleverna så är det värt jättemycket. Jag brukar ta fram kursplanerna två tre gånger per termin och 

checka av lite. 

 

Läraren fortsätter: 
 

Man ser i kursplanen och blir stressad, så mycket det finns att göra där och som vi ska hinna med 

att göra. Man vill ju hellre vara ute och leka. Det blir ju visserligen på den garanterade 

undervisningstiden, men jag stressas inte mycket över sånt. Men vill man stressa upp sig ska man 

ligga och läsa kursplanerna. Vi brukar skoja om sånt. Man måste ta det med en nypa salt, man tar 

det man är intresserad av som vuxen. 

 

Liksom Korp (2003) konstaterar arbetslag B att valet av bedömningsform är beroende av 

tidsfaktorn. Både arbetslag A och B är överens om, i likhet med Pettersson (2005), att 

bedömning bör göras omsorgsfullt av professionella, ”en noggrannhet för en rättssäker och 

likvärdig bedömning”, och det kräver både tid och kompetens. 

 

Nilsson (2005) menar att lärarna inte har fått kompetensutveckling eller bearbetat det nya 

systemet. Alexandersson (1999) skriver dessutom att läraryrket karakteriseras av en osäkerhet 

om styrdokumenten, vilket till slut avspeglas i verksamheten. Lärare har ofta svårt för 

förändringar, och som Alexandersson (1999) anser, håller kvar gamla invanda egenskaper. De 

här tankarna stämmer överens med vad arbetslag A och B berättar. De menar att 

fortbildningen i det nya systemet har införts alldeles för sent och det finns därmed en stor 

osäkerhet bland lärare om hur målstyrningen skall uppfyllas. Idag tycker de ändå att de har 

fått fortbildning som stärkt dem i sin yrkesroll, ”veta vad man håller på med, och bli handledd 

och ha läst styrdokumenten och arbetat med dem”. De är emellertid, i likhet med 

Alexandersson (1999), väl medvetna om svårigheten med förändringar, ”sen finns det ju dom 

där gamla stofilerna. Dom gör ju som dom alltid har gjort. Oj, det var kanske elakt sagt”. 
 

Det finns en svårighet i att många skolor inte prioriterar kriterier för bedömning, menar 

Nilsson (2005). Okunskapen om kursplaner och bedömningskriterier gör att bedömningen inte 

blir likvärdig, påpekar Skolverket (2004) efter att ha gått igenom skolornas 

kvalitetsgranskningar. Det förekommer också alldeles för sällan diskussioner om hur och vad 

 



man mäter i relation till målen, vilket måste förändras eftersom själva diskussionen leder till 

likvärdig och rättssäker bedömning. I likhet med Nilssons (2005) och Skolverkets (2004) 

teorier tänker arbetslag C. De talar tydligt om att de inte benar ner mål i någon stor 

utsträckning, det gynnar inte eleven och de stödjer sig hellre mot erfarenhet (punkt 4.3). 

Under hela intervjun visar däremot arbetslag A och B en medvetenhet om vikten av kriterier. 

De benämner kriterier på olika sätt och i olika sammanhang genom hela intervjun (punkterna 

4.1, 4.2.1, 4.2.2 och 4.3). De anser att kunskapen om styrdokumenten är viktig och nödvändig 

för en likvärdig bedömning. De menar att kunskapen och diskussionen, som nämnts i punkt 

4.2.1, leder till relevanta kriterier och minskar godtyckligheten i bedömningsprocessen. 

 

4.5 Likvärdig och rättssäker bedömning i förhållande till Lpo 94 
I Lpo 94 står skrivet att Sveriges skolor skall ha en likvärdig utbildning och det är målen som 

gör skolorna likvärdiga. Ett aktivt samarbete lärare emellan måste också finnas för att nå 

målen. Eleven skall vara väl informerad och insatt i de krav som ställs för att nå kriterier och 

mål, men även om form och innehåll. Lärarens undervisning skall leda eleven till en ökad 

repertoar av strategier, en tillit till sin förmåga och ett ökat personligt ansvar. Ett stöd för 

bedömningen i skolår fem finns det uppsatta kriterier att tillgå. Läraren skall bedöma eleven 

från ett allsidigt urval, där all information om elevens kunskapsutveckling skall utnyttjas för 

att få en rättvis bedömning.  

 

Både arbetslag A och B nämner målen i flera sammanhang och visar på så sätt att de är 

viktiga och centrala. De anser bl. a att målen är viktiga i förhållande till ämnet, att med mål 

kan man se och underlätta elevens utveckling och de anser att arbetsområdet, mål och själva 

bedömningen är väl sammankopplade. Arbetslag A och B samarbetar mycket med olika lärare 

i olika sammanhang i sin skola för att måttstocken för bedömning ska bli densamma. 

Arbetslag B har nått ännu längre i sitt arbete för en likvärdig bedömning i och med sitt arbete 

med en annan skola i Sverige. Eleverna i de båda skolorna är med och diskuterar om de 

uppsatta målen, kriterier och de krav som ställs, vilket gör att eleverna förstår dem och kan 

tillsammans med lärare få en samsyn. De kunskapsprofiler som arbetslagen använder är till 

god hjälp för att kunna ge eleverna de strategier som krävs för en utveckling. Arbetslagen 

arbetar med elevens deltagande och stimulerande återkoppling eftersom det, med största 

sannolikhet leder till att eleven tror på sin förmåga. Det i sin tur leder till att eleven tar ett ökat 

ansvar för sitt lärande. De använder sig både av befintliga kriterier och egna kriterier på vägen 

 



till att uppnå målet. Lärarna använder sig av ett mycket brett och allsidigt urval, där alla 

berörda lärare är involverade i bedömningsprocessen. 

 

Arbetslag C anser att det inte går att få en likvärdig skola eftersom personligheter spelar in. 

De arbetar emot ett fåtal mål. Lärarna samarbetar inte mycket med resten av skolans lärare, 

utan mest mellan lärarna i samma skolår. Det gör att måttstocken endast blir lika för eleverna i 

samma skolår av den specifika årgången. Eleverna är med och får information om de fåtal mål 

som ska nås. Återkoppling ges inte med något medvetet syfte och kriterier prioriteras inte. 

Eleverna anses inte heller ha kunskap för inflytande över form och innehåll. Eftersom 

återkopplingen inte har ett syfte och kriterier inte prioriteras, använder de inte 

kunskapsprofiler eller matriser. Det här gör att det blir svårt att kunna erbjuda utvecklande 

strategier till eleverna. Urvalet handlar till största del av skriftliga och muntliga prestationer 

som gjorts på klasslärarens lektioner. Det finns ingen medveten tanke eller medvetet arbetssätt 

med bedömningsprocessen. 

 

Arbetslag A och B arbetar målmedvetet med bedömning och använder styrdokument som 

”levande verktyg” i sin undervisning. Elevens utveckling sätts i fokus och de strävar hela 

tiden efter rättvisa och likvärdighet, vilket leder till en rättssäker bedömning.  Arbetslag C har 

ingen målmedveten tanke med bedömning och styrdokument används mer sparsamt. Läraren 

sätts i fokus och likvärdighet anses inte kunna nås, och därmed görs inte heller någon 

ansträngning. Bedömningen kan med det här aldrig bli rättvis, likvärdig eller rättssäker.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Slutdiskussion 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur några lärare i skolår fem arbetade med bedömning 

och om deras sätt att arbeta med bedömning var likvärdig och rättssäker. Med teorin som 

grund och empirin i egenskap av mycket intressant påbyggnad, har vi fått fram ett resultat 

vilket har gett oss intressanta tankar. Eftersom alla lärare i Sveriges kommunala skolor har 

samma uppdrag, d.v.s. skall vägleda eleverna till att nå de nationella mål som finns i Lpo 94, 

tog vi för givet att svaren från intervjuerna skulle bli samstämmiga. Resultatet visar emellertid 

något helt annat. Redan vid tanken av ordet bedömning skiljer sig arbetslagens svar väsentligt, 

från att det är viktigt och bör finnas, till att det inte ska tas på för stort allvar eftersom det ändå 

inte gynnar eleven. Vid ett fåtal tillfällen tänkte och arbetade alla arbetslag på samma sätt. Det 

här gällde synen på övergången från en alltmer summativ bedömning till en mer formativ 

bedömning, de nationella proven, att elevens hela prestation måste tas i beaktande (inte bara 

svaret), att det är lärarens uppgift att bestämma vilka mål som eleverna skall arbeta mot. Det 

finns således gemensamma tankar vilket kan ses som positivt och kanske som att skolorna 

börjar drar mot samma håll, även om det är långt kvar. 

 

Arbetslag C skilde sig emellertid ofta i både tankar och arbetssätt. Både tal, ton och 

kroppsspråk avslöjade en omedvetenhet och nonchalans mot både bedömningsprocessen och 

elevernas kompetens.  Hur en lärare agerar avgör inte allt. Vi anser att lärarens inställning 

påverkar elever i stor utsträckning. Om det brister i professionen, vilket vi anser att det gör i 

arbetslag C, får eleverna också fel tankar om bedömning. Istället för att se bedömning som ett 

led i kunskapsutvecklingen kan det blir ett fördömande. Med det i åtanke har vi full förståelse 

för att många elever tappar motivationen och tycker att skolarbetet är tråkigt. Elever har rätt 

till lärare som gör sitt allra bästa för att uppfylla sitt uppdrag. ”Starka” elever klarar sig oftast 

väl i skolan, även om de möter lärare som inte sköter sitt uppdrag. Det kan gå sämre för de 

elever som på något sätt upplever skolan arbetsam och som redan känner att de inte vill, kan 

eller vågar. De här eleverna behöver ofta både struktur och få känna sig respekterade mest av 

alla, för att kanske över huvudtaget gå till skolan. De kommer sällan att känna bedömning 

som en utveckling, utan mer som en dom. Efter hand övergår bedömningen till att bli betyg i 

skolår åtta, snart kanske redan i skolår sex. De elever, som genom lärarens förhållningssätt, 

har fått en negativ erfarenhet av bedömning kommer troligtvis att känna ett ännu större 

fördömande. 
 

 



Något mycket viktigt är ett allsidigt urval vid bedömningen. På den punkten avvek arbetslag 

C:s tankar och arbetssätt, som menar att bedömning kan bli obegriplig och missgynna eleven. 

Vi anser att det är upp till läraren att göra bedömningen begriplig och gynnsam för eleverna. 

Utan ett allsidigt urval kommer eleverna att tro att endast vissa delar i skolan är viktiga. 

Eleverna är inte dummare än att de lägger ner energi på de ”viktiga” delarna och struntar i 

resten. Det skulle därför kunna leda till att det kommer att finnas ett antal elever som innehar 

ett mycket smalt register av kunskap. Frågan är då hur den kunskap som gått förlorad kommer 

att återhämtas och går det att återhämta all den förlorade kunskapen? Mycket av kunskapen 

går säkert att återhämta, om inte som barn, så kanske som vuxen. Vi är emellertid helt överens 

om att det blir mycket svårare för en elev att fortsätta sin utbildning utan den allsidighet som 

skolan förr eller senare kräver. Vi har därför något svårt att förstå arbetslag C:s uttal om att 

bedömningsprocessen inte gynnar eleverna. Vi tror i stället att den inte bara gynnar eleven 

utan är en förutsättning för elevens framtid inom skolan.  

 

Skillnaderna i hur lärarna ser på och arbetar med bedömning påverkar naturligtvis 

likvärdigheten och rättssäkerheten för eleverna. Ponera att våra tre arbetslag representerar 

Sveriges alla kommunala skolor. Det skulle innebära att 66.66 % av eleverna blir likvärdigt 

och rättssäkert bedömda, men dessvärre skulle det också innebära att hela 33.33 % inte blir 

likvärdigt och rättssäkert bedömda. Det här är visserligen bara ett tankeexperiment men 

ändock en alldeles för stor och skrämmande siffra. Uppenbarligen måste något ha gått fel. Har 

regeringen för stora krav eller är de verktyg och den handledning som skolverket ger ut inte 

tillräcklig? Är kommunen för snål med ekonomin vad det gäller fortbildning och andra 

resurser, eller är det helt enkelt så att vissa lärare inte vill engagera sig i de förändringar som 

sker inom skolans verksamhet? Det vi har fått svar på genom den här forskningen är att 

fortbildningen har saknats men anses, av lärarna, idag vara tillräcklig. Även skolverkets 

handledningar ses som mycket bra, t.ex. de nationella proven. Men det har tyvärr också visat 

sig att lärare nonchalerar sitt uppdrag och gör i och med det tjänstefel anser vi. Lärarens 

uppdrag är att hjälpa och vägleda eleven till att uppnå de nationella målen. Det kan ingen göra 

som inte förstår vikten av styrdokument, mål, kriterier eller bedömning.  

 

Efter alla intervjuer märktes skiftningar i lärares förhållningssätt till bedömning. Kan ett 

negativt förhållningssätt till bedömning leda till ”a och b” skolor med ”a och b” elever? 

Kommer dessa elever i sin tur att ha olika förutsättningar för att söka till högre utbildningar 

och kommer då även samhället att automatiskt bli indelat i ”a och b” lag (klasskillnader)? Ska 

 



lärare verkligen vara så omedvetna om sitt uppdrag, att de måhända blir orsak till det här? Det 

gäller att våga arbeta för att utföra och uppfylla uppdraget. Det är en skyldighet vi har 

gentemot eleverna. 

 

I och med att skiftningarna i resultatet blev mycket tydliga slog oss idén om observationer. 

Skulle observationer ha kunnat komplettera våra intervjuer? Hade vi genom observationer 

kunnat se om eleverna verkligen blir bemötta som vi har tolkat arbetslagen och hade kanske 

resultatet med observationer blivit ett annat? Tiden för en C-uppsats är begränsad och räckte 

dessvärre bara till för intervjuer.  

 

Genom den här studien har vi fått erfara att bedömning utförs på olika sätt och är inte 

likvärdig och rättssäker för alla elever. Avslutningsvis vill vi poängtera att bedömning är en 

otroligt viktig del av undervisningen. Den skall vara utvecklande, motivationshöjande och ske 

på ett sådant sätt att eleven känner sig respekterad. 

 

5.1 Vidare forskning 

Tanken med den här studien har varit att undersöka bedömning genom ett lärarperspektiv. Vi 

tycker det vore otroligt intressant att göra en liknande undersökning ur ett elevperspektiv. 

Frågan är om det finns en gemensam syn med lärare eller om det skiljer sig och vad skiljer sig 

i sådana fall? En annan intressant tanke är att forska ur ett genusperspektiv. Upplever tjejer 

och killar bedömning på olika sätt? Det här är ett ämne som går utveckla på många sätt. 
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Bilaga 1 – intervjuguide med frågor 
 
 
 
Hej! 
Ett stort tack för att ni vill hjälpa oss med vår forskningsstudie.  

 

Vi kommer att intervjua arbetslaget eller enskild lärare och spela in det på band. Frågorna 

medföljer här nedanför och vi vore tacksamma om ni har funderat och skrivit ner lite 

meningar eller stödord om varje fråga. Vi vill gärna ta med oss era anteckningar efter 

intervjun. Det är viktigt att det ni säger blir rätt och riktigt, och då kan era anteckningar vara 

ett stöd för oss. 

 

Vi vill informera om att deltagandet är på frivillig basis och varje enskild person förbehåller 

sig rätten att när som helst dra sig ur. Vi har talat med er rektor för att få ett enat samtycke 

angående att vi kommer och intervjuar er. Studien kommer att finnas tillgänglig på bl.a. 

universitetsbiblioteket för andra forskare och därför kan vi inte lova att ingen annan läser det 

ni har sagt. Däremot kommer inte skolans namn, inga personliga namn eller bakgrunder att 

finnas med i studien. Vi kommer att använda oss av fiktiva namn på arbetslagen så som 

arbetslag A, o s v. Det kommer inte att nämnas något som kan vara av avslöjande karaktär. Vi 

(Christina och Pernilla) kommer att ändra till arbetslagens fiktiva namn redan vid utskriften 

av intervjuerna. Även de band som används i samband med intervjun kommer att hanteras på 

ett noggrant och varsamt sätt och raderas efter användning.  

 

Eftersom vi har inriktat oss på årskurs fem är kravet att lärarna som intervjuas skall, inom en 

treårsperiod, ha undervisat i den årskursen. Vi anser att det inte bör vara ett större intervall än 

tre år eftersom det kan vara en nackdel gällande studiens trovärdighet. I de flesta skolor finns 

idag fortfarande indelningen av stadier och i ”mellanstadiet” har på så vis lärarna kontinuerlig 

undervisning i årskurs fem var tredje år. Det är anledningen till att vi ser relevansen med att 

intervjua lärare som idag även undervisa i årskurs fyra och sex.        

 

 

 

 
 

 



Intervjuguide 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärarna arbetar med bedömning och om lärarnas 

sätt att arbeta med bedömning är likvärdig och rättssäker för eleverna. Vår 

problemformulering är: Hur arbetar lärare i årskurs fem för en likvärdig och rättssäker 

bedömning?     

      I undersökningen kommer vi att forska om bedömning med fokus på frågorna vad, hur, 

och hinder och möjligheter. Vi har också valt årskurs fem eftersom de nationella proven görs i 

denna årskurs. 

 

 

 

Intervjufrågor: 

 

1. Vad tänker ni på när ni hör ordet bedömning? 

2. Vilken bedömningsform används? 

 

3. Vilket urval av prestationer görs vid bedömning? 

4. Vad grundar sig urvalet på? 

5. Diskuteras bedömning mellan lärarlagen? 

 

6. Hur görs bedömningen av en prestation? 

7. Vad grundar det sig på? 

8. Hur ges återkoppling till eleven vid bedömning av en prestation? 

9. Reflekterar du som lärare över den bedömning du redan gjort? 

 

10. Vad ser ni för hinder med bedömningsprocessen i sin helhet? 

11. Vad ser ni för möjligheter med bedömningsprocessen i sin helhet? 

 

 

 

 

 

 


