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Sammanfattning 

 

Bedömning av elevers lärande är ett sätt för lärare att utveckla sin egen undervisning och ett 

sätt att synliggöra förmågor och kunskaper. I kunskapskraven för årskurs 3 finner vi att eleven 

ska kunna berätta om vardagliga händelser och beskriva dessa så att innehållet tydligt 

framgår. Samtidigt ställer berättandets flyktiga och omedelbara karaktär andra krav på hur 

bedömningen utformas i jämförelse med exempelvis skrivandet.  

 

I denna studie har jag valt att undersöka några hur några lärare, behöriga att undervisa i 

svenska i årskurserna 1-3, arbetar med bedömning av elevernas muntliga berättande. Syftet är 

att beskriva och analysera lärares resonemang kring deras arbete med bedömningen. Hur 

förbereder, genomför, dokumenterar och använder lärare bedömning? Vad uppfattas vara 

möjligheter och hinder i arbetet med bedömningen? Hur ser bedömningsarbetet ut för elever i 

svårighet som till exempel talängslan, uttalssvårigheter eller koncentrationssvårigheter?  

 

Nio lärare, från fem olika skolor, har intervjuats. Data samlades in genom 

fokusgruppsintervjuer och analyserades genom tematisk analys där materialet strukturerades 

under olika teman. 

 

Resultatet visar att bedömningen av muntligt berättande framför allt sker inom den vardagliga 

undervisningens ram och att det som framkommer i bedömningen påverkar den fortsatta 

utformningen av innehåll och aktiviteter. Lärarna finner svårigheter i bedömningen på grund 

av berättandets vaga karaktär. De påvisar också en utmaning att bedöma elevens faktiska 

kapacitet när eleven uppvisar komplexa inlärningssvårigheter. Att eleven är trygg och att 

läraren förhåller sig ödmjuk och inkännande till elever i svårigheter framhålls som 

framgångsfaktorer. 
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1. Inledning  

 

"Och då sköt jag han med en köttklubba och han dog. Och då blev han arg och då ville han 

inte vara med. Och jag sa och jag sa att det beror sig för vilken attack du använder och ifall 

om du inte har någon köttklubba svimmar man. Och då dog han inte."  

     Sjuårig pojke berättar  

 

Att berätta och förmedla erfarenheter och upplevelser, att delge vad som ligger närmast 

hjärtat, är centralt för det lilla barnet. Att få komma in efter en rast och berätta om den 

spännande leken kan vara så viktigt för barnet att inget kan hindra det från att låta andra ta del 

av upplevelsen. En axelryckning kan i nästa stund vara svaret på lärarens uppmaning att 

berätta om sportlovet. Inte för att det på något sätt var tråkigt på lovet, men för att det inte 

känns kul att berätta just nu. Sportlovet är över och nu riktas uppmärksamheten istället mot 

kamraterna och den pågående leken.    

  

Vid skolstarten innehåller barnets ordförråd ca 8000-10 000 ord och barnet har tillägnat sig 

strukturer för samtal och förmedling av information. Den muntliga förmågan som haft stor 

plats under förskoleåldern får i skolan ökad konkurrens av läsandet och skrivandet. Det är av 

vikt att bibehålla fokus på den muntliga förmågan då berättandet är en viktig del av den 

mänskliga kommunikationen och den sociala utvecklingen. Den språkliga förmågan avseende 

ordförråd, att kunna återge satser och berättelser och att samtala, är dessutom samstämmig 

med utvecklingen av läs- och skrivförmågan. Liksom dessa språkliga aktiviteter ställer det 

muntliga berättandet krav på "kunskap om hur man gör när man berättar och också med 

förmågan att minnas" (Skolverket, 2016b, s 24).  Det muntliga berättandet är av naturliga skäl 

omedelbart och flyktigt och ställer andra krav på läraren när det kommer till bedömning än 

läsandet och skrivandet men genom att återkommande låta eleven berätta i olika situationer 

kan läraren följa utvecklingen av elevens berättande förmåga (a.a.).   

 

Lärarens bedömning av elevernas kunskapsnivå har flera syften. Bedömningen ger 

återkoppling på lärarens undervisning, den synliggör förmågor och kunskaper. Den ligger 

också till grund för insatser i form av extra anpassningar och särskilt stöd för elever som 

riskerar att inte nå kunskapskraven men också för elever som med lätthet når kunskapskraven 

och som därför behöver en mer utmanade undervisning (Skolverket, 2011). I speciallärarens 
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yrkesroll ingår att arbeta förebyggande med att utveckla såväl lärmiljö som undervisning samt 

att delta i arbetet med att utforma och genomföra åtgärdsprogram. (Svensk 

författningssamling, 2011). Genom en kvalitativ studie vill jag därför ta del av hur lärare 

beskriver bedömningens didaktiska frågor och därmed bidra till att synliggöra den komplexa 

väv som bedömningen består av. Även om svenskämnet är väl beforskat kan en studie som tar 

upp aspekter på bedömningen av elevers muntliga berättande bidra till ökad kunskap och 

förståelse bland lärare och lärarstudenter vad gäller lärares bedömningspraktik - det Lindberg 

sammanfattar som bedömningens när, var, hur och varför (Lindberg, 2007). En studie som 

utgår från lärares erfarenheter kan bidra till att belysa "lärares perspektiv på och erfarenheter 

av bedömningsarbete" och hur de "resonerar om och motiverar sina bedömningar" (Forsberg 

& Lindberg, 2010, s 114). Att studien riktas till årskurserna 1-3 motiveras av att forskning om 

bedömning av yngre elever efterfrågas (Skolverket, 2010).   

 

1.1 Styrdokument   

 

I rådande läroplanen, LGR11, beskrivs hur eleven i ämnet svenska ska utveckla både en 

medvetenhet om och en tilltro till sin kommunikativa förmåga i olika sammanhang och för 

olika syften (Skolverket, 2016a). Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla den 

språkliga förmåga som krävs för att delta i sociala sammanhang, den språkliga medvetenhet 

som gör att eleven kan reflektera över och analysera sitt språkliga användande och dessutom 

utveckla förmågan att nyttja språket till att utveckla tankar och idéer (Skolverket, 2016c). För 

årskurs 3 finns följande kunskapskrav: ”När eleverna berättar om vardagliga händelser 

beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår” (Skolverket, 2016a).   

 

I kommentarmaterialet till kursplanen i svenska framgår att det är lärare och elever som styr 

valet av samtalsämnen när undervisningen ska leda till att utveckla elevens förmåga att till 

exempel formulera sig tydligt och föra samtal framåt (Skolverket, 2016c). Medan innehållet i 

kommentarmaterialet pekar på hur lärarens undervisning ska organiseras, konkretiserar 

bedömningsstödet Nya språket lyfter! kunskapskraven. På följande sätt tydliggörs både 

kunskapskravet och det centrala innehållet: 

 

 Eleven berättar händelser, historier och upplevelser. 

 Eleven återberättar sammanhängande händelser, sagor och andra berättelser. 
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  Eleven berättar längre sammanhängande berättelser med tydlig poäng. 

(Skolverket, 2016b, s 26-27) 

 

Vidare skriver författarna att även om talet och samtalet är en social aktivitet där eleven i 

interaktion med andra utövar en turtagning av att lyssna och tala, behandlar det muntliga 

berättandet till stor del elevens förmåga att på egen hand berätta och återberätta med tydlig 

sammanhängande handling. Läraren uppmanas vara observant på huruvida eleven berättar och 

då i vilket sammanhang, hur eleven behåller ordet, hur han eller hon återger saker han eller 

hon hört berättas eller varit med om samt om detta sker med tydlig röd tråd (Skolverket, 

2016b).    

 

2. Syfte   

 

Syftet med studien är att beskriva och analysera lärares resonemang kring bedömning av 

elevers muntliga berättande och då med inriktning mot de yngsta eleverna i år 1-3. Syftet 

preciseras i följande frågeställningar. Med bedömning avses bedömning av muntligt 

berättande. 

 

2.1 Frågeställningar   

 

 Hur förbereder, genomför, dokumenterar och använder lärare bedömning?   

 Vad uppfattas vara möjligheter och hinder i arbetet med bedömningen?   

 Hur ser bedömningsarbetet ut för elever i svårighet, som till exempel talängslan, 

uttalssvårigheter eller koncentrationssvårigheter?   
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3. Teoretisk bakgrund 

 

Följande kapitel beskriver centrala begrepp och ger en bakgrund till berättandet. Dessutom 

beskrivs teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Jag inleder med att kort förklara de 

centrala begreppen: muntligt berättade, bedömning och elever i behov av särskilt stöd. 

 

3.1 Centrala begrepp 

 

Här förklaras kort ett urval av de begrepp som används i studien vilka också presenteras 

närmare i litteraturgenomgången. Med muntligt berättande menas elevens förmåga att på 

egen hand muntligt berätta om eller återge sammanhängande händelser, historier och 

upplevelser (Skolverket, 2016b). Med bedömning avses här arbetet med att kartlägga och 

värdera elevens kunskaper i förhållande till kunskapsmålen (Skolverket, 2010 ). Med elever i 

behov av särskilt stöd menas här de elever som riskerar att inte nå skolans kunskapskrav och 

som därmed har rätt till stöd i form av extra anpassningar eller i form av särskilt stöd vilket 

dokumenteras i ett åtgärdsprogram (Skolverket, 2014).   

 

3.2 Bakgrund 

 

Ett led i barnets språkliga utveckling är att gå från det kontextbundna och konkreta 

språkanvändandet till att nyttja ett språk obundet av tid och rum. Språket används som ett 

redskap för att föra fram tankar och erfarenheter och barnet utvecklar en berättande förmåga. 

Detta steg föregår utvecklandet av förmågan att resonera och diskutera vilket kräver att eleven 

också utvecklar en metakognitiv förmåga och kan göra medvetna val i sitt användande av 

språket (Frost, 2002; Vygotskij i Imsen, 2005). En skillnad mellan samtalets tvåsamhet och 

det muntliga berättandet är att berättandet har karaktären av en monolog och kräver en 

förmåga hos barnet att ta mottagarens perspektiv (Kaderavek, Gillam, Ukrainetz, Justice & 

Eisenberg, 2004). Det muntliga berättandet beskrivs som "a development bridge from the 

familiarity of oral language to the decontextualized and formal demands of written language" 

och innehåller med andra ord delar av både det skrivna och talade språket (Kaderavek m.fl, 

2004, s 37). Berättandet kan ta sin utgångspunkt i en inre önskan hos barnet eller som ett yttre 

krav från en vuxen (Crais & Lorch, 1994). 
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Att berätta kräver vissa förmågor. Berättaren behöver ha alla fakta om det som ska avhandlas 

vilka sedan ska ordnas i en struktur. Berättaren behöver därutöver ha en språklig form, 

grammatik och ord, som för fram berättelsen och dessutom anpassa sig till en mottagare 

(Kaderavek m.fl., 2004; Johnston, 2008). Allt detta sker samtidigt vilket ställer komplexa krav 

på arbetsminne och fokus (Johnston, 2008) vilket är särskilt krävande och utmanande för 

elever med språkliga hinder (Kaderavek m.fl., 2004). Dodwell och Bavin (2008) visar på en 

studie där de bland annat tittade på sambandet mellan förmågan att berätta och 

arbetsminneskapacitet och fann att barn med goda resultat gällande minnestest också visade 

goda resultat på berättande uppgifter. Med stigande ålder utvecklas förmågan att använda 

"metanarrative skills" och att bygga en komplex historia med underliggande budskap (Crais & 

Lorch, 1994, s. 16). Förmågan att anpassa sig till mottagaren sker också stegvis och innebär 

att berättaren skjuter till information som tydliggör för mottagaren och reflekterar själv över 

sin egen historia och delger mottagaren sina känslor över händelseförloppet (a.a.). 

 

Berättandet påverkas av kulturell, etnisk och social kontext men också av de erfarenheter vi 

har med oss från vår egen familj (Crais & Lorch, 1994). Skolan bär sina egna traditioner 

vilket kan innebära att barnet måste anpassa sig till rådande språklig norm i klassrummet. 

Skolan ställer krav på ett utvecklat skolspråk, med egna turtagningsregler och begrepp som 

syftar till lärande, vilket utmanar de elever som kommer till skolan med språkliga svårigheter. 

I skolan ska barnet klara av att berätta för att beskriva, förklara och reda ut händelser. Skolans 

värld ställer också krav på barnet att fungera i olika sociala och språkliga sammanhang 

tillsammans med andra barn och vuxna. Relationer ska knytas och bibehållas och även här 

ställs stora krav på de elever som på grund av språkliga nedsättningar ställs inför stora 

utmaningar (a.a). För att utveckla barnets berättande bör utgångspunkten i undervisningen 

inledningsvis vara "personal experience narratives" (Johnston, 2008, s 95). Att utgå från den 

dagliga upplevelsen stöder barnet i dess utveckling av kamratrelationer vilket kan vara särskilt 

viktigt för barn med språkliga svårigheter (a.a.).  

 

3.3 Kognitivt perspektiv på lärande   

 

Att berätta förutsätter utvecklade kognitiva förmågor vad gäller arbetsminne och 

uppmärksamhet vilket Johnston (2008) lyfter fram. Det motiverar valet att titta på det 

empiriska materialet utifrån det kognitiva perspektivet då detta fokuserar på för oss icke-
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observerbara mentala processer. Det kognitiva perspektivet utgår enligt litteraturen från 

lärande som en aktiv mental process vilken används för att skaffa, minnas och använda 

kunskap (Imsen, 2005). Samtidigt finns det andra perspektiv som hade varit intressanta att 

använda i studiet av det empiriska materialet. Jag hade kunnat använda det behavioristiska 

perspektivet där lärande enligt Woolfork och Karlberg synliggörs som handlingar orsakade av 

yttre händelser. Jag valde dock bort detta då jag ville kunna belysa hur kunskap inom det 

kognitiva perspektivet ses som en möjlighet till förändrat beteende och förstärkningen som 

"en källa till information" (Woolfork & Karlberg, 2015, s 255). Människan är inte en 

mottagare utan ses som en aktiv deltagare i sitt lärande (a.a) och det är denna åtskillnad som 

gjorde att valet föll på det kognitiva perspektivet.  

 

3.3.1 Synen på kunskap 

 

Kunskapen, det en människa vet, lagras i minnet. Att veta något innebär att lagra detta över 

tid och att kunna plocka fram och använda det (Woolfork & Karlberg, 2015). Lärandet sker 

när den förståelse vi har utvidgas och förvandlas. Kunskap ses därmed inte som ett slutmål. 

Det vi lär oss tar vi med oss till nya lärsituationer - kunskap leder till ny kunskap (Imsen, 

2005).  Dessa förändringar sker under hela livet. Ett situationsbundet och aktivt användande 

som aktiverar delar av hjärnan bidrar till att dessa utvecklas och växer. Observation av hur 

andra genomför en handling aktiverar den del av hjärnan som skulle ha använts i handlingen 

vilket stödjer lärandet. Även visualisering, att föreställa sig ett föremål, aktiverar de delar av 

hjärnan som skulle ha aktiverats om objektet hade observerats. Till och med ett misslyckat 

lärande leder till att synapser bildas och därmed till utveckling (Woolfork & Karlberg, 2015).   

 

3.3.2 Kognitiva processer - Story grammar 

 

Förståelsen av berättelsens grammatik, så kallade story grammar eller textscheman, hjälper 

läsaren att ta till sig och förstå en text. Med hjälp av schemat styrs läsaren in i berättelsens 

organisation vilket skapar en förförståelse till vad som händer i texten och hjälper till att tyda 

oklarheter.  Lagringen i långtidsminnet påverkas av hur informationen behandlas i 

arbetsminnet. För att befästa ny information i långtidsminnet är det av vikt att den kopplas till 

tidigare kunskap, till tidigare scheman, det som kallas elaborering. Interaktionen mellan den 

nya informationen och tidigare scheman gör att kunskapsstrukturer ändras och växer. Denna 
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process underlättas av att vi sätter egna ord på vad som sker, att vi får möjlighet att både 

förklara och resonera om den nya kunskapen och de nya kunskapsstrukturerna. Lärandet 

underlättas av att informationen är väl organiserad och strukturerad. Denna struktur ger 

ledtrådar när vi ska återkalla informationen i form av begrepp eller mer generella definitioner. 

Lärandet optimeras om undervisningen är engagerande och innehåller moment som skapar en 

aktiv lärsituation i form av repetition, återkoppling och höga krav (Woolfork & Karlberg, 

2015).   

 

3.4 Specialpedagogiska perspektiv 

 

I det specialpedagogiska arbetet möter vi elever som av olika anledningar behöver stöd i 

skolarbetet. Det finns flera sätt att se på specialpedagogik och dessa speglas i de beslut och 

det förhållningssätt som kringgärdar arbetet med eleven. Synen på specialpedagogiken vilar 

på två ben. För det första har vi urskiljandet av individer som skiljer sig från det normala och 

för det andra hur det kan skapas goda förutsättningar för dessa med resurser och anpassningar. 

Jag har valt att kort beskriva olika infallsvinklar på det specialpedagogiska perspektivet 

baserat på Nilholms bok Perspektiv på specialpedagogik (2007). 

 

Det kompensatoriska perspektivets grundläggande tanke är att kompensera individen för 

problem i skolsituationen. Orsaken till svårigheterna ligger med andra ord hos individen. För 

att kunna identifiera svårigheter identifieras problemgrupper. Definitionen av problemgrupper 

innebär ofta att resultat ställs mot normalfördelningskurvan eller mot absoluta kriterier. Inom 

det kompensatoriska perspektivet är det intressant att finna förklaringar inom det neurologiska 

eller psykologiska fältet. Skolans pedagogiska uppdrag blir att träna elevens brister (Nilholm, 

2007).  

 

Företrädare till det kritiska perspektivet uttrycker en tveksamhet till att det är barnet som är 

bärare av problemen och ställer sig också tveksamma till normalitet. Diagnoser ger liten hjälp 

till hur undervisningen ska organiseras. Skolans uppdrag är att se alla elever som tillgångar 

och skapa en miljö där alla elever kommer till sin rätt (Nilholm, 2007). 

 

Dilemmaerspektivet har som en utgångspunkt att differentieringsfrågor bär på dilemman. Att 

kategorisera elever innebär att dessa tidigt riskerar att få identifikation av att bära på problem. 
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Att inte kartlägga svårigheter kan å andra sidan få konsekvensen att eleven inte får det stöd 

den har rätt till. Dilemmaperspektivet lägger därför vikt vid etiska och demokratiska frågor. 

Beslut kring specialpedagogiska frågor involverar och fattas av de berörda (Nilholm, 2007). 

 

3.5 Tidigare forskning 

 

Följande genomgång av tidigare forskning har baserats på studiens frågeställningar. De 

ämnen som berörs handlar av naturliga skäl om bedömning och bedömning av den berättande 

förmågan men även om bedömning av elever i behov av särskilt stöd. Som följd av detta 

valde jag att också titta närmare på de aspekter av bedömning som rör bedömningsverktyg 

och likvärdighet i bedömningen. 

 

3.5.1 Bedömning och lärande 

 

Den lyckosamma formativa bedömningen skapar forum där eleven aktiveras och motiveras 

till framgång genom att få återkoppling på sina framsteg i förhållande till konkreta uppnåeliga 

mål (Cauley & McMillan, 2010; Lindberg, 2011). Bedömning och återkoppling står därmed 

mycket nära varandra (Black & Wiliam, 2009). Återkoppling under arbetets gång ger eleven 

kunskap om vad som behöver förbättras och hur detta ska ske, men det är först när eleven 

använder denna feed-forward som man kan tala om att bedömningen är formativ. För att detta 

ska vara möjligt måste lärtillfället återkomma och lärandet ses som en pågående process 

(Black & Wiliam, 2009). I samtalet mellan aktörerna i klassrummet utvecklas elevernas 

metakognition men även lärarens kunskap om elevers kunskapsluckor eller styrkor i 

resonemang och analyser (Cauley & McMillan, 2010; Harrison & Howard, 2013). Summativ 

information är till nytta när läraren vill få en överblick över hur klassen klarar exempelvis en 

viss typ av uppgift och kan då användas för att tydliggöra missuppfattningar (Shute, 2008). 

Distinktionen mellan summativ och formativ bedömning och huruvida den bör upprätthållas 

diskuteras i flera forskningsstudier enligt Hirsh och Lindberg (2015). Slutsatsen blir att det 

inte är intressant att sätta dem som separata motpoler utan snarare bibehålla vikten av att titta 

på bedömningens avsikt och hur den summativa bedömningen på bästa sätt används 

formativt. I forskningsöversikten problematiseras också hur formativ bedömning kan ses som 

instrumentellt redskap eller som en summativ bedömning som sker ofta för att se att eleverna 

når målen. Det finns en risk att kraven på insyn i skolan genom standardiserade och 
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jämförbara tester inte ger utrymme för arbetet med att utveckla lärandet (Hirsh & Lindberg, 

2015).    

 

3.5.2 Bedömning av elever i behov av särskilt stöd  

 

Att fortlöpande bedöma skolans elever gör att skolan tidigt kan fånga upp elever i svårigheter 

och som kan riskera att inte utveckla tillräckliga kunskaper och förmågor för att nå de 

uppställda kunskapskraven. Ju tidigare elevernas svårigheter uppmärksammas, desto tidigare 

kan åtgärder sättas in vilket kan ge goda effekter på inte bara lärandet utan även på 

inställningen till skolan och bidra till en god självkänsla. En gott samarbete mellan lärare och 

speciallärare gynnar eleven liksom en god relation mellan skola och hem (Tzivinikou & 

Papaotsaki, 2016).  

 

Kartläggning kan genomföras genom normerade tester på skolnivå men också genom 

kommunala eller nationella påbud i form av till exempel nationella prov. Kombinationen av 

normerade tester och informell bedömning kan ge en god bild av elevens kunskapsnivå. Dock 

kan normerade tester på grund av dess formalisering riskera att inte ge en rättvis bild av elever 

med stora svårigheter. Noggranna analyser av formella tester ger dock viktig information som 

kan användas formativt (Bourke & Mentis, 2014).  

  

Undervisning och bedömning av elever i behov av särskilt stöd motiverar att läraren gör 

anpassningar utifrån den individuella elevens behov och förmågor (Bourke & Mentis, 2014; 

McMillan, 2014). Det finns etiska aspekter att ta hänsyn till i arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd. I en kanadensisk studie diskuteras risken som uppstår när en elev bedöms vara 

en elev i svårighet vilket i värsta fall kan resultera i en stigmatisering av synen på elevens 

utvecklingsmöjligheter. Elever intervjuades och gav exempel på hur lärare i sin välvilja att ge 

stöd inte visar tillräcklig insikt i vad eleven anser sig ha behov av vilket kan resultera i att 

eleven känner sig överkörd i beslut som gäller eleven (Scott, Webber, Lupart, Aitken & Scott, 

2014.  Elever vill bli behandlade hänsynsfullt och med respekt när de behöver anpassningar 

vilket också McMillan (2014) lyfter fram.  

 

Mozetič Hussu och Strle (2010) påvisar att lärare känner sig säkra på hur bedömningsarbetet 

ska utformas för elever med nedsättning av syn, hörsel eller för elever med svag begåvning. 
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Problemen uppstår i bedömning av elever med uppmärksamhetsstörning och som därmed inte 

klarar av att hålla information i minnet eller som inte avslutar sina uppgifter. Svårigheter 

uppstår också i bedömning av elever med ett problembeteende där lärarna har svårigheter att 

motivera eleverna till arbete och samarbete eller att fånga deras uppmärksamhet. Ytterligare 

en aspekt är att elever med talsvårigheter och elever med specifika inlärningssvårigheter kan 

få läraren att tro att de på grund av lättja inte vill arbeta (a.a.). 

 

3.5.3 Muntlig förmåga och bedömning 

 

Vid skolstart har barnet tillägnat sig goda berättande förmågor vilka kan beskrivas på följande 

sätt:   

       "Six-year -olds tell a well-formed story that orients a listener to who, what, and 

where something happened, narrates a sequence of events that builds to some sort of 

climax or high point, and then goes on to resolve itself by telling how things turned 

out. That is, children age 6 and older use what is called a Classic Narrative" 

(McCabe & Rosenthal Rollins, 1994, s. 46).  

 

Det finns dock ingen samstämmig bild av vad som skiljer berättandet hos barn i språkliga 

svårigheter från barn med normal språkutveckling (Scott, 1988). Crais och Lorch (1994) 

diskuterar orsaken till denna variation. Det finns flera faktorer som kan förklara skillnader i 

testresultaten som exempelvis elevens motivation, den inramning i vilket testet genomförs, val 

av ämne samt hur testresultatet transkriberas och analyseras. Val av testform har visat sig ge 

berättandet olika karaktär. Som exempel kan nämnas hur berättandet tar karaktären av en 

beskrivning när  barnet ombeds berätta om innehållet i en bok medan filmer resulterar i 

återberättande av händelsesekvenser (Gibbons, Anderson, Smith, Field & Fischer, 1986). 

Crais och Lorch (1994) ställer också frågan huruvida barnets kompetenser gällande det 

vardagliga berättande kommer fram i testerna och lyfter liksom Scott (1988) fram en önskan 

att bedömningen baseras på mer än ett test och fler än en metod som lockar barnet att berätta. 

Scott skriver också hur ett fortlöpande kartläggningsarbete skulle kunna visa på styrkor och 

svagheter och också lyfta fram barnets kunskap om syftet med berättandet. Scott önskar också 

att det i kartläggningen framgår vilka möjligheter barnet har till berättande i och utanför 

skolmiljön (a.a.).  

 



11 

 

McCabe och Rosenthal Rollins (1994) beskriver kliniskt bedömningsarbete för "preschool 

and early elemantary school-age children" (s. 45) och visar på hur bedömning av barnets 

berättande kan ta sin utgångspunkt i vardagliga händelser. Det faller sig naturligt för barn att 

berätta om sina vardagliga upplevelser med andra barn och vuxna, vilket gör denna genre 

lämplig att bedöma. McCabe & Rosenthal Rollins menar att denna berättarform både kan 

anses valid och reliabel. Bedömaren kan locka fram berättande genom att själv berätta. 

Innehållet har ingen egentlig betydelse utan det viktiga är att barnet ombeds berätta något som 

är viktigt för dem och genom att lyssna till andras historier vaknar den egna berättarlusten. De 

bästa berättelserna handlar oftast om när barnet skadade sig eller blev rädd då de flesta barn 

har egna erfarenheter och ämnet känns viktigt för dem. Bedömaren bör samla in tre exempel 

på barnets berättande för att öka chansen att barnet berättar om något som verkligen är 

intressant. Bedömaren bör förhålla sig neutral under berättandet men ge kommentarer som för 

berättandet framåt men som inte påverkar innehållet. Ett sätt att dra uppmärksamheten från 

barnet och berättandet är att be barnet rita en bild som inledning i bedömningsarbetet då 

barnet berättar mer om uppgiften inte ses som ett test eller prov. Bedömaren uppmanas också 

att ge barnet tid. Berättelserna är viktiga för barnet och bedömaren måste behandla situationen 

med respekt (McCabe & Rosenthal Rollins, 1994). 

 

3.5.4 Lärares bedömning av muntligt berättande i skolan 

 

Den starka kopplingen mellan barnets muntliga förmåga och senare skolframgångar (Crais & 

Lorch, 1994; Johnston 2008; McCabe & Rosenthal Rollins, 1994; Riley & Burrell, 2007) 

motiverar en tidig kartläggning för att effektivisera undervisningen (McCabe & Rosenthal 

Rollins, 1994; Riley & Burrell, 2007). Det finns dock få systematiska kartläggningsmaterial 

att bygga interventioner på (McCabe & Rosenthal Rollins, 1994).  

 

Svårigheten att bedöma muntlighet kan göra att lärare har svårt att ge en korrekt bild av 

elevens verkliga förmågor. Riley och Burrel (2007) uttrycker att lärares osäkerhet gällande 

bedömning av det muntliga berättandet gör att bedömningen gärna stannar vid ordförrådets 

omfång som tecken på utveckling. Lärare tittar inte på variabler av lingvistisk och syntaktisk 

karaktär. En anledning till detta kan vara att lärarutbildningar fokuserar på vad som 

kännetecknar elevers skrivutveckling. En annan infallsvinkel är att läsning och skrivning är 

mer permanenta till sin karaktär och därmed mer lättbedömda.  
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Att bedöma språk innebär att läraren kan inta två ståndpunkter - att bedöma elevens språkliga 

förmåga och att bedöma effekten av sin egen undervisning. Bedömningen sker oftast utifrån 

en kontext som innebär stora klasser som i sin tur leder till ett val av bedömningsverktyg som 

går att applicera på den stora gruppen men som inte alltid gynnar elevens lärande (Pineda, 

2014).  

 

3.5.5 Verktyg som stöd vid genomförande och dokumentation av bedömningen  

 

Ett utvecklat arbete med bedömning och lärande har en demokratisk och medmänsklig effekt 

då alla elever synliggörs och görs delaktiga i skolarbetet. Eleven blir aktiv i sitt lärande och 

den metakognitiva förmågan utvecklas tillsammans med självkännedom om den egna 

förmågan (Bourke & Mentis, 2014).  Som hjälp för bedömningen finns många strategier och 

metoder för att fånga upp elevernas kunskaper och förmågor. En röd linje mellan 

undervisningens syfte och bedömningsmetod höjer kvalitetsnivån men olika 

bedömningsmetoder synliggör också kunskaper på olika plan (McMillan, 2014). Portfolio, 

loggbok, läxor, observationer och laborationer är välkända metoder som tillsammans med 

muntliga eller skriftliga prov (Skolverket, 2010; Skolverket, 2011) och olika digitala verktyg 

ger läraren möjlighet att välja bedömningsverktyg som matchar avsikten med undervisningen. 

Hit hör också checklistor och matriser som redskap för såväl lärare, kamrater och elever att 

bedöma framsteg och utveckling. Matriserna påvisar både vad som ska bedömas och vad som 

karaktäriserar olika utvecklingssteg. Utformningen av matriser varierar från att vara 

holistiska, att ge en helhetsbild av elevens utveckling, till att vara ytterst specifika för ett 

ämnesområde. Just kombinationen av generella och uppgiftsspecifika matriser har visat sig ge 

goda resultat på elevens kunskapsutveckling (Skolverket, 2011).   

   

På nationell nivå sker bedömning även i de obligatoriska nationella proven i årskurs 3. Här 

konstrueras bedömningsverktygen inte av den enskilda läraren eller av en läromedelsförfattare 

utan organiseras centralt för en likvärdighet i bedömningssituationen. Många lärare följer 

också elevernas utveckling genom löpande observationer i olika lärsituationer och dessa 

dokumenteras i olika diagnosinstrument som till exempel det så kallade LUS-schemat (en 

förkortning för Läsutvecklingsschema framtaget av Allard, Sundblad och Rudqvist, min anm.) 

eller Nya språket lyfter! (Skolverket, 2011).  Nya språket lyfter! behandlar aspekter gällande 
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läs- och skrivutveckling samt tar upp observationspunkter gällande tal. Då området tala 

utvecklas mindre linjärt och utvecklas beroende av situation och social kontext synliggörs 

ingen utvecklingslinje i materialet (Skolverket, 2016b). 

 

3.5.6 Likvärdig bedömning  

 

Hur vet vi att vi bedömningen är rättvis och likvärdig? Vi kan inte mäta och bedöma allt som 

sker i skolan utan måste göra ett urval och lita på att det ger en god bild av elevernas 

kunskaper. Vi måste också vara medvetna om att det i bedömningen ligger inbyggt en skevhet 

mellan det vi ser och elevens faktiska kapacitet. Bedömningens reliabilitet innebär att läraren 

försäkrar sig om att bedömningen, om den gjordes vid flera tillfällen och av olika personer, 

skulle ge samma eller liknande resultat (Skolverket, 2011). Att det inte finns en direkt 

överensstämmelse kan bero på elevens dagsform, på elevens förmåga att prestera i en 

bedömningssituation men också yttre omständigheter som lärarens instruktioner, vilket urval 

läraren gör i bedömningen och bedömarens skicklighet. Det ingår i lärarens profession att 

välja bedömningsverktyg eller metod och att avgöra om detta ger en legitim bild av elevens 

kunskaper och förmågor - att bedömningen mäter det som avses mätas. Att styrka 

bedömningens validitet innebär att läraren måste avgöra om det som framkommer ger en så 

korrekt bild som möjligt av elevens förmågor - om de tolkningar som görs av resultaten är 

valida. Genom att utvärdera den egna undervisningen kan läraren granska validiteten. Redan i 

planeringsstadiet kan läraren säkerställa att det finns en röd tråd från valet av kunskapsmål 

som ska bedömas, undervisningsstoff, instruktioner och genomgångar till val av 

bedömningsmetod eller verktyg. Ett annat sätt att säkerställa validiteten är att samla bevis för 

lärande på flera olika sätt vilka borde ge en samstämmig bild av elevens kunskapsnivå 

(McMillan, 2014). Nästan alla lärare samlar in elevarbeten eller annan information inför en 

bedömning. Materialet ger läraren stöd i arbetet att hjälpa elevens till nästa steg i 

undervisningen vilket har visat sig vara det främsta motivet för bedömningsarbetet (Bourke & 

Mentis, 2014).    

 

Det finns en risk att elever som identifierats som elever i svårigheter, elever med annan 

kulturell bakgrund eller med låg socio-ekonomisk bakgrund inte får en rättvis och likvärdig 

bedömning i skolan (Scott m.fl. 2014). Genom ett kritiskt förhållningssätt till bedömningens 

utformning och innehåll kan läraren förvissa sig om att själva uppgiftens innehåll inte skapar 
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en provokation som kan uppröra en elev eller att innehållet eller ordvalet är så pass 

främmande för eleven att han eller hon inte kan relatera till detta (McMillan, 2014). Läraren 

måste också förhålla sig till elever som kan behöva anpassningar av bedömningssituationen.  

 

3.6 Sammanfattning 

 

Det kan nu konstateras att berättande fyller en viktig social funktion men också att det finns 

ett starkt samband mellan god berättande förmåga och skolframgång. Att bedöma elevernas 

muntliga berättande är däremot ingen enkel sak då talet till sin karaktär är flyktigt och att 

elever med svårigheter kan undvika att tala vilket försvårar bedömningen. Den berättande 

förmågan ställer krav på utvecklat arbetsminne och fokus på vad som ska berättas och 

förutsätter att den språkliga förmågan är så utvecklad att budskapet kan framföras. Lärare gör 

val i sin bedömarpraktik som kan påverka hur väl elevens berättande förmåga framträder och 

bör vara medvetna om de aspekter som kan riskera likvärdigheten i bedömningen. Den här 

studien avser att närmare analysera den beskrivning lärare gör av sin bedömarpraktik och hur 

den ser ut för elever i svårighet. 
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4. Metod 

 

I detta kapitel presenteras val av metodansats, urval, genomförande av 

fokusgruppsintervjuerna, datainsamlingsmetod, analysmetod samt etiska ställningstaganden. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av val av metodansats. 

 

4.1 Metodansats 

 

Studien syfte var att närmare beskriva och analysera lärares resonemang kring bedömningen 

av elevers muntliga berättande och jag valde därför att använda mig av den kvalitativa 

forskningsmetoden där informanten och dennes upplevelser och erfarenheter står i centrum. 

Den kvalitativa forskaren har som utgångspunkt att förstå dessa tankar och de beslut eller 

åsikter som lyfts fram utifrån informantens kontext (Bryman, 2011). Braun och Clarke 

bekriver hur en tematisk metodansats är passande när data ska identifieras, analyseras och 

rapporteras (Braun & Clarke, 2006).  

 

Det hade också varit möjligt att genom en kvantitativ ansats genomföra till exempel ett för- 

och eftertest och därmed mäta hur elevers förmåga att berätta utvecklas. En sådan intervention 

kunde i sådana fall byggas på effekten av lärarens systematiska bedömning och återkoppling 

till eleven. Mitt intresse rörde sig dock kring lärarnas egen beskrivning av 

bedömningspraktiken vilket motiverade en kvalitativ metodansats. Jag valde därför att 

beskriva och analysera lärares resonemang om bedömning med fokus på berättandet och att 

försöka utläsa nyanser i lärarnas beskrivningar för att på så sätt svara på studiens 

frågeställningar: Hur förbereder, genomför, dokumenterar och använder lärare 

bedömning?  Vad uppfattas vara möjligheter och hinder i arbetet med bedömningen?  Hur ser 

bedömningsarbetet ut för elever i svårighet som till exempel talängslan, uttalssvårigheter, 

koncentrationssvårigheter?    

 

4.2 Urval  

 

Att organisera en fokusgruppsintervju kan vara tidskrävande (Bryman, 2011) och för att 

förenkla arbetet användes ett så kallat bekvämlighetsurval med hjälp av vänner och bekanta. 
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Denna urvalsprincip innebär enligt Bryman (2011) att informanterna inte på något sätt är 

representativa för lärarkåren som helhet (något som diskuteras vidare i studiens 

diskussionskapiteel). Bryman (a.a.) skriver att bekvämlighetsurval ändå en användbar 

urvalsprincip för att belysa en forskningsfråga där tidsaspekten sätter stopp för ett mer 

omfattande arbete med sannolikhetsurval. Informanterna valdes, och tillfrågades, utifrån att de 

är behöriga att undervisa i svenska i årskurs 1-3 och därmed kunde bidra till att besvara 

studiens frågeställningar. För att öka dynamiken i mötet mellan informanterna blandades nio 

lärare från fem olika skolor i grupperna vilket också gjorde att två kommuner blev 

representerade då en deltagare arbetar i en annan kommun än övriga. Av praktiska skäl 

organiserades intervjuerna till grupper om tre. Ytterligare en faktor som påverkade valet att ha 

små grupper var att jag önskade ge deltagarna så stort talutrymme som möjligt. 

Minifokusgrupper ger en begränsad bredd i studien då de omfattar så få deltagare men ger den 

positiva effekten att alla får chansen att delta och berätta om sina erfarenheter (Krueger & 

Casey, 2015). 

 

Alla deltagare har arbetat som klasslärare eller ämneslärare i svenska i årskurserna 1-3 men 

har även andra erfarenheter av läraryrket. En lärare arbetar nu i en mindre skolorganisation 

vilken jag av konfidentiella skäl inte väljer att beskriva närmare. Den lärare som arbetat 

kortast har arbetat i 4 år och den med längst erfarenhet har arbetat som lärare i 45 år. Övriga 

har arbetat mellan 11 och 23 år vilket ger ett snitt på 19 år. Jag har valt att inte närmare 

presentera deltagarna i studien då mitt fokus ligger på variationer och inte individer. Jag har 

också valt att inte närmare identifiera lärarna i resultatdelens beskrivning av intervjuerna då 

jag vill framhålla innehållet framför den enskilda läraren och inte vill ställa individerna mot 

varandra.  

 

Urvalet av lärare är begränsat inte bara till sitt antal utan även till andra variabler. Samtliga 

deltagare är kvinnor vilket dock kan ge en bild av den homogena sammansättningen av lärare 

på lågstadiet. De aktuella skolorna är snarlika i form av socioekonomiska aspekter men skiljer 

sig åt i elevantal, från 193 till 575. Med ovanstående information i minnet saknas 

beskrivningen av en skola av konfidentiella skäl. Den liknande bakgrunden kan ge en trygghet 

i samtalssituationen och därmed ge goda förutsättningar för ett givande samtal men likheterna 

kan hämma bredden i åsikter (Morgan, 1997). 
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4.3 Genomförande av fokusgruppsintervjuerna 

 

Informanterna kontaktades via telefon eller sms och tillfrågades om deltagande i intervju. I 

samband med denna första kontakt delgavs de information om intervjuerna (bilaga 1). I 

största möjliga mån kombinerades deltagarna så att de yrkesmässigt och/eller privat var 

obekanta för varandra. Vid ett tillfälle var detta inte möjligt och då deltog två personer från 

samma arbetslag men den tredje deltagaren var helt okänd för dessa.  

 

Vid det ena intervjutillfället samlades informanterna i mitt hem för att underlätta för 

informanterna där flera bor i närheten, och intervjun genomfördes och spelades in vid mitt 

vardagsrumsbord. Vid de andra tillfällena samlades vi på den skola som låg geografiskt mest 

fördelaktigt för deltagarna och satt då enskilt i ett arbetsrum. Vid en intervju stördes samtalet 

av en dörrknackning men jag bedömer att detta inte påverkade samtalet nämnvärt. 

 

Informanterna ombads ta med sig ett bedömarmaterial, ett exempel på hur dokumentationen 

kan se ut eller ett exempel på hur eleverna lockas till berättande. Efter en inledande 

presentationsrunda och information om intervjuns ramar och förutsättningar bad jag 

deltagarna att visa vad de tagit med sig och berätta om materialet. Intervjuerna tog 31, 36 och 

38 minuter och renderade 10, 13 och 20 antal sidor utskriven text (Times New Roman, 12 

punkter och 1,5 radavstånd). Samtalen spelades in, vilket samtliga deltagare godkände, med 

en app på mobiltelefonen.  

 

Det hade varit önskvärt att genomföra en provintervju innan det var skarpt läge. Detta var inte 

möjligt att genomföra då det var en utmaning att få tag i deltagare liksom att kombinera lärare 

med olika bakgrund till intervjuerna. Jag valde därför att genomföra intervjuerna utan att 

förberedande provintervju, men med lärdom av tidigare erfarenheter av att intervjua  

 

4.4 Datainsamlingsmetod 

 

Jag gjorde valet att använda fokusgruppsintervjun som datainsamlingsmetod. I en 

fokusgruppsintervju klargörs likheter och skillnader mellan deltagarnas åsikter under 

samtalets gång vilket är en skillnad mot intervjuer som sker en till en. Samtidigt får varje 

deltagare mindre tid till sitt förfogande (Morgan, 1997). Genom att intervjua en grupp ges 

tillfälle för informanterna att ge respons på varandras tankar och åsikter och därmed tillföra 



18 

 

intervjun ett större djup och variation. Intervjun kan bli mer reflekterande till sin karaktär när 

informanterna möter motstånd i argumentationen eller blir tvungna att tydliggöra sina 

tankebanor (Kamberelis & Dimitriadis, 2013; Krueger & Casey, 2015; Morgan, 1997). Min 

avsikt med studien var inte att söka efter enighet i åsikter vilket också motiverar valet av 

fokusgruppsintervju utifrån Kvale och Brinkmanns (2009) beskrivning av 

datainsamlingsmetoder. Jag är dock medveten om att mötet med andras tankar och insikter 

kan göra att informanter ändrar åsikt under intervjun vilket beskrivs av såväl Kamberelis och 

Dimitriadis (2013), Krueger och Casey (2015) som Morgan (1997). Det finns dessutom en 

risk att vissa åsikter tar överhand och att personer håller inne med avvikande tankar och idéer 

(Morgan, 1997). Min upplevelse är att samtalsklimatet var demokratiskt och medgivande i 

samtliga intervjuer. Jag kan naturligtvis inte veta om informanterna upplevde situationen 

annorlunda utan gör denna bedömning baserat helt på min egen reflektion av samtalsklimat 

och turtagning.  

 

Min uppgift som intervjuare var att inta rollen som moderator och att lyfta in nya 

frågeställningar i samtalet. Som samtalsledare var jag olika mycket aktiv i de olika grupperna 

men i samtliga grupper var jag mindre aktiv som frågeställare än deltagarna själva. Den 

semistrukturerade intervjuns frågeschema har enligt Bryman (2011) och Dalen (2011) frågor 

av mer allmän karaktär jämfört med den strukturerade intervjun vilket passar det forum som 

fokusgruppsintervjun innebär. Jag valde därmed att inte ha för många frågor 

färdigformulerade utan försökte vara följsam i samtalen och att skjuta in följdfrågor när så 

behövdes och frågorna jag ställde riktades mot studiens frågeställningar (bilaga 2). 

 

Som en inledning till intervjuerna ombads informanterna delge varandra material som 

används i bedömningsarbetet. Jag gjorde detta val av två skäl. För det första var min avsikt att 

locka deltagarna till att tidigt i intervjun berätta kort om något som var bekant för dem för att 

på så sätt hjälpa dem in i den nya gruppen och (den möjligen obekväma) intervjusituationen. 

För det andra bygger intervjuer på informantens minnen av händelser eller samtal och återger 

därmed inte en mätbar bild av verkligheten. I fokusgruppsintervjun kan artefakter därför 

användas för att locka fram minnen och konkretisera innehållet i intervjufrågorna. Minnen 

kan också lockas fram när vi lyssnar på andras berättelser (Krueger & Casey, 2015). Fem av 

nio deltagare hade med sig material. De material som togs med var på skolorna framtagna 

bedömningsmatriser och checklistor. Deltagarna hade också med sig Nya Språket lyfter! och 

Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling årskurs 1-3, vilka var bekanta för flera 
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informanter och gav utrymme till erfarenhetsutbyte. Där enbart någon hade med sig material 

förhöll sig gruppen mer distanserat till detta och samtalet tog en mer allmän karaktär. I den 

grupp där samtliga hade med sig material turades deltagarna om att beskriva sina medhavda 

material vilket ledde till diskussion och frågor deltagarna emellan. Även material som inte var 

representerade i form av konkreta material och olika bedömningssituationer diskuterades, som 

exempelvis de nationella proven i årskurs 3. 

 

4.5 Analysmetod  

 

Jag valde att göra en induktiv tematisk analys av det empiriska materialet då jag ville angripa 

materialet för att på så sätt förutsättningslöst söka efter lärares beskrivningar av deras 

bedömarpraktik. Jag lutade mig mot Braun och Clarkes (2006) beskrivning av ett möjligt 

tillvägagångssätt där materialet struktureras under olika teman för att sedan leda till en 

sammanfattning. Jag har alltså inte valt den väg där hela materialet redovisas vilket enligt 

Braun och Clarke (a.a.) visserligen ger en bred bild av datan men då också innebär en risk att 

materialet redovisas ytligt. Istället har jag valt att redovisa materialet i teman kopplade till 

studiens frågeställningar för att på så sätt kunna ge en djupare och mer nyanserad beskrivning.  

 

Materialet transkriberades i direkt anslutning till intervjun vilket bidrog till att jag påmindes 

om hur samtalen hade fortlöpt och gav mig uppslag till hur materialet skulle kunna kodas och 

jag bekantade jag mig på så sätt med empirin genom det Braun och Clarke (a.a.) beskriver 

som en aktiv läsning. Vid transkriberingen valde jag att uttolka alla verbala uttryck, ord och 

ljud som till exempel skratt. Jag markerade också en kortare sekvens där det inte gick att 

utröna vad som sades då informanten plötsligt lutade sig bort från min mobiltelefon. I övrigt 

uppstod inga större svårigheter att höra vad som sades och inte heller vem som yttrade sig  då 

informanterna sällan talade i munnen på varandra. En senare genomlyssning gjorde att jag 

reviderade delar av transkriberingen och rättade till fel och brister i min utskrift vilket Braun 

och Clarke beskriver är en nödvändighet i arbetet med tematisk analys. Denna noggranna 

transkribering gör enligt Braun och Clarike (a.a.) materialet tillgängligt för vidare arbete. 

Kodningen som därefter tog vid innebar att jag utifrån syfte och frågeställningar avsåg 

benämna vad som framkom i studien. Braun och Clarke (a.a.) rekommenderar att detta arbete 

inleds med en förutsättningslös genomläsning vilket jag också gjorde. Därefter började jag 

göra anteckningar som senare ledde fram till koder. Koderna sammanfördes sedan i större 
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teman utifrån de inbördes relationerna och innehållet exemplifierades med lämpliga citat. Jag 

fick därefter anledning att revidera och bearbeta mina första utkast till teman för att slutligen 

fastna för den nuvarande indelningen, en process som också beskrivs av Braun och Clarke 

(a.a.) där de uppmanar till att kritiskt granska materialet för att säkerställa avgränsningar 

mellan teman. Data bearbetades alltså cyklist då jag gick fram och tillbaka i processen. En 

process som för mig innebar ett tidsksrävande och utmanande arbete. Genom att beskriva 

teman och rubriksätta dessa bearbetades materialet ytterligare och det blev möjligt att kritiskt 

granska hur formuleringar och citat passade in i helheten.  

 

4.6 Etiska ställningstaganden 

 

Att delta i en fokusgruppsintervju innebär att det som framförs inte bara tas emot av 

intervjuaren utan också av övriga deltagare (Morgan, 1997). Informanterna delgavs därför 

information om frivillighet i deltagandet genom ett informationsbrev i samband med att de 

tillfrågades. De informerades också vid sittande bord om möjligheten att avstå att svara på 

frågor och att i möjligaste mån bibehålla konfidentialitet genom att inte sprida vad som sagts 

utan medgivande från övriga deltagare. De forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 

2010) möttes alltså upp genom informationen om frivillighet i deltagandet, information om 

avsikten med mitt arbete samt hur det inspelade materialet skulle behandlas. För att ta hänsyn 

till det konfidentialitetskrav som beskrivs i samma skrift har jag valt att avidentifiera 

informanterna och att inte närmare beskriva deras arbetsplatser.  
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5. Resultat 

 

Här redovisas resultatet av undersökningen i tre teman vilka jag presenterar i löpande text. 

Dessa teman har jag valt att dela in i underteman. De tre huvudtemana är Synen på bedömning 

av muntligt berättande, Att ge elever rätt förutsättningar och Efter bedömningen.  

 

5.1 Synen på bedömning av muntligt berättande 

 

Temat beskriver lärares syn på bedömning av muntligt berättande och tre underteman lyfter 

olika infallsvinklar på detta. I temat beskrivs dels svårigheter som kan uppstå vid 

bedömningen, dels hur bedömningen till stor del sker som en kontinuerlig mental 

avprickning. Dessutom beskrivs hur lärarna ser på berättandets roll i styrdokument och att det 

påverkar hur de upplever att området prioriteras. Tre underteman visade sig alltså och dessa 

har jag valt att kalla Den svåra bedömningen, Arbetet med dokumentation samt Bedömningens 

plats i planering, bedömningsmaterial och styrdokument. 

 

5.1.1 Den svåra bedömningen 

 

I det empiriska materialet framträder en bild där bedömning av muntligt berättande av de 

flesta informanter upplevs som svår och att det också är ett område som inte prioriteras. Även 

om det finns bedömningsmaterial som används på regelbunden basis på flera skolor beskriver 

flera lärare hur de lägger mindre tid på bedömning och dokumentation av muntligt berättande 

jämfört med andra kunskapskrav. När skolan har ett utvecklat och medvetet styrt 

förhållningssätt till språkutvecklande arbetssätt ges tid till ett mer fördjupat arbete och en 

lärare berättar om sina erfarenheter av skolans upplägg med bedömningsmaterial kopplat till 

undervisningen: "Och då gjorde man det grundligt. Det fick ta tid. // Och jag tror att det 

behövs för att man ska bli påmind. Glöm inte det. För jag tror att vi tar det för naturligt".  

Citatet visar hur läraren av skolan har mandat att stanna upp och låta arbetet ta tid och hur det 

i annat fall istället blir en avcheckning av moment som ska ingå i undervisningen under 

lågstadiet. Dessutom synliggör läraren en annan aspekt av den berättande förmågan. 
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Berättandet är en naturlig del av barnets förmågor till skillnad från den inlärda skriv- och 

läsförmågan vilket kan göra att utvecklingen sker utan närmare beaktande för läraren. 

Berättandets flyktiga karaktär ses som en anledning till att bedömningen upplevs som svår att 

genomföra och följa upp. I en jämförelse mellan elevers skrivande och berättande resonerar 

en lärare: "Alltså en sådan lektion kräver ju ganska mycket mer planering också än vad det 

gör om du ska skriva, då kan ju ändå barnen producera något sedan. Det finns ett göra-

moment som det kanske inte finns i tala". Citatet visar svårigheten för läraren att påvisa vad 

som sker i utvecklingen av elevens berättande, men också hur utmanade det kan vara för 

läraren att finna fungerande arbetsformer för att undervisa och utmana en stor elevgrupp. 

Det icke synliga gör att lärare också undviker kamratbedömningen kring de aspekter av 

berättande som kräver en analys av exempelvis röd tråd eller ordval. Istället rör bedömningen 

det konkreta och påtagliga som kroppsspråk: "Någonting som inte är så skämsigt att ha 

lyckats (med)." Citatet visar hur fokus läggs på synliga aspekter av berättandet vilket också 

innebär en värdering i vad som anses skamligt att inte kunna. De lärare som beskriver ett 

lyckat arbete med kamratbedömning framhåller vikten av att låta arbetet ta tid och hur de 

återkommande tränat på vad det innebär att ge respons på en kamrat.  

Svårigheten att bedöma kan också ha en etisk aspekt när det kommer till elever i svårighet. En 

lärare beskriver bedömandet som ett dilemma: "Sedan tänker jag. Vi har ju alltid två sitsar att 

sitta på, tycker jag. Dels ska vi uppmuntra dem så mycket som möjligt och få dem att växa. 

Samtidigt ska vi bedöma dem. Det är en annan sida av saken. Då tänker jag att det är väldigt 

svårt att få dem att växa." Citatet visar den dualitet som finns inbyggt i begreppet bedömning. 

Här ses bedömningen som ett hinder i utveckling snarare än som ett sätt att sammanfatta var 

eleven befinner sig för att på så sätt synliggöra nästa steg i utvecklingen.  

 

5.1.2 Arbetet med dokumentation 

 

Flera informanter beskriver hur bedömningen till stor del sker som en mental avprickning som 

sker fortlöpande: "Jag tog med mig bedömningsstödet i år 1. // Där sitter jag man och är så 

noggrann med sina kryss och annat, men det har jag i huvudet, precis som du säger. Det är 

något jag kan... Du kan inte ta över min klass och veta det för det har jag inte fått med lika 

tydligt". Citatet visar lärarens medvetenhet över vikten av god dokumentation och syftet med 
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det samtidigt som hon pekar på en rangordning i vilka områden som är viktiga att synliggöra. 

Att inte dokumentera kan också leda till en konsekvens vid överlämnanden då kunskap om 

eleverna finns i lärarens minne och inte på papper. Den mentala dokumentationen innebär 

därmed risken att viktig information glöms bort.   

Det osynliga bedömningsarbetet ger också konsekvenser för undervisningen: "Man har ju 

ändå väldigt mycket i huvudet. Ska man göra grupper där man ska prata väldigt mycket har 

man ju som konstellationerna i huvudet. // Jag har väl inte kryssat av det så det syns 

någonstans, men det finns här uppe." Citatet visar att läraren bär på en omedveten kunskap av 

elevens förmågor och att dessa omsätts i praktiken i den dagliga undervisningen. Beslut fattas 

baserade på elevens förmåga, men ingen uppföljning sker annat än i hur nästa aktivitet 

organiseras.  

Det ges även exempel på det synliga dokumentationsarbetet. Dels kan det finnas matriser för 

ett arbetsområde som till exempel återberätta som beskriver utvecklingssteg, dels beskrivs 

arbetet med bedömningsstödet Nya Språket lyfter!. Lärarna resonerar kring hur 

dokumentationen av bedömningen av muntligt berättande organiseras. Det framkommer att 

till skillnad från bedömningen av elevens skrivande där lärare och elev tillsammans tittar på 

en text och fyller i schemat, hanterar här läraren själv avprickningen i Nya språket lyfter!: 

"Jag har fyllt i lite blommor, men då har det kanske inte varit att vi gjort det. Att vi har gjort 

som med att skriva att nu sätter vi oss ner med en text och fyller i flaggorna. Utan då har nog 

jag fyllt i faktiskt, blommorna, och barnen har sett blommorna ifyllda sedan. Men jag har inte 

gjort alls samma som jag gjort med den andra bedömningen faktiskt." Eleven beskrivs således 

som en passiv mottagare av lärarens dokumentation.  

Motsatsen framkommer också i beskrivningen av arbetet med Nya språket lyfter!: "Och så 

pratade vi om varje del och så fick de fylla i varje del och så fick de fylla i varje del själva hur 

långt de tyckte att de hunnit på de olika delarna". Citatet visar hur läraren involverar eleven i 

arbetet med bedömning och aktiverar eleven genom att eleven får ge sin bild av hur arbetet 

framskrider.   

Där läraren på ett enkelt sätt tillsammans med eleven kan jämföra två texter och värdera 

framgångar kräver berättandet ett annat engagemang gällande möjliga sätt att dokumentera 

och påvisa utveckling. Här ses en möjlighet i att utveckla arbetet med att spela in elevens 

berättande: "Här ska man nog spela in väldigt mycket. Här ska man nog börja i ettan och 

spela in när de pratar. Kanske prata om samma bild men kanske tre år senare eller bara för 
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att höra. // För de vet väl inte heller. De sitter och hör och oj vilken dålig röd tråd jag har. 

Det säger jag ju inte. Det är jätteviktigt att de också får...". Citatet visar hur läraren vill 

utveckla ett arbetssätt där elevens berättande dokumenteras för att på så sätt förvandla det 

flyktiga och abstrakta berättandet till något handfast och utvärderingsbart. Som en jämförelse 

med tidigare insatser kan eleven utvärdera sina framsteg. Samtidigt ges möjlighet att arbeta 

formativt genom att påvisa vad nästa steg kan vara. Det läraren också ger uttryck för är ett 

arbetssätt där det tydligt påvisas för eleven vad läraren vill utvärdera genom att läraren sätter 

ord på bedömningskvaliteter. 

Den fortlöpande bedömningen av elevens berättande förmåga resulterar också i direkt 

återkoppling till eleven gällande vilka aspekter läraren ser bör utvecklas och konkreta tips på 

hur detta ska ske. 

 

5.1.3 Bedömningens plats i planering, bedömningsmaterial och styrdokument 

 

Inom svenskämnet bedöms aspekter av elevers muntlighet och en lärare visar hur arbetet 

läggs upp med en matris kopplad till arbetsområdet återberätta och hur läsläxan kan bli den 

gemensamma utgångspunkten för eleverna att hänga upp innehållet i berättandet på när den 

röda tråden ska bedömas. Det visar sig också i lärarnas resonemang att bedömning av och 

undervisning om muntlighet återkommer i andra ämnen än svenska: "Vi pratar nog mest i NO 

och teknik. Faktiskt, om jag tänker efter. För där pratar jag om ofta om att vi ska diskutera. // 

Men det gör jag inte på svenskan". Citatet visar hur berättande (och andra muntliga förmågor) 

vävs in i skolans alla ämnen och hur läraren driver undervisning och utveckling av förmågor i 

autentiska sammanhang. Berättandet sätts in i ett sammanhang där eleven har förförståelse av 

ämnet. Planeringar i NO- och SO-ämnen innehåller bedömning av muntlighet. Lärarna 

reflekterar också över ämneslärarsystemet som innebär en utmaning när lärarens bedömning 

ska överföras mellan ämnena.  

Det framkommer också att bedömningstillfället skapar en stress hos läraren att snabbt skapa 

underlag för bedömning: "Man kastar in någonting. Att vi tränar kroppsspråk och vi tränar 

på hur vi ska stå eller ögonkontakt. // Det kommer lite bakvänt". Citatet visar hur läraren inför 

ett arbetsområde planerar för att genomföra undervisning och bedömning, men att 

ämnesstoffet tar överhanden i undervisningen.  Den röda tråden mellan mål, undervisning och 

bedömning saknas därmed. 
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Återkommande ges en bild av att bedömningsstöd som rör just det muntliga berättandet är 

styvmoderligt behandlat och det framkommer funderingar över hur muntlighet hanteras: 

"Sedan är det lite konstigt att tala kommer ju alltid sist oavsett vad det är för 

bedömarmaterial man tittar på." Citatet visar hur området tala av läraren värderas högre men 

att en åtskillnad görs i de material som finns i klassrummen. Där undervisningsmaterialet tar 

upp bedömning av tala påminns lärarna om att en bedömning ska göras och återkoppling till 

elever och föräldrar görs mer medvetet.  

När lärarna berättar om sina erfarenheter av skolverkets bedömningsmaterial Nya språket 

lyfter! eller Skolverkets bedömningsstöd årskurs 1-3 lyfts även åsikter om hur kravnivåerna 

för den muntliga gruppuppgiften i de nationella proven i år 3 samt hur innehållet i läroplanens 

centrala innehåll och kunskapskraven för år 3 är formulerade. Otydlighet och omfattning av 

text som beskriver kvaliteter i bedömningen kan vara ett hinder i bedömningsarbetet men 

även materialets layout: 

A: Så så tala är de här längst ner i gräset som inte ens är en egen flagga och det är också lite 

konstigt varför det bara är en liten blomma i gräset för de h... 

B: Det ser ut som ett litet trassligt garnnystan som ligger där. 

A: Så de känns lite mindre viktiga i de här flaggrejen också att de skulle kanske också varit 

med egentligen i själva schemat där barnen fyller i. Faktiskt. Eh... 

Citatet visar hur lärare söker stöd i det material som finns att tillgå och hur de tolkar de 

signaler som skickas ut. Det finns en stor erfarenhet av att använda och tolka 

bedömningsmaterialen men också ett kritiskt förhållningssätt som skulle kunna förbättra 

bedömningens validitet. 

 

5.2 Att ge eleven rätt förutsättningar 

 

Temat handlar om hur läraren aktivt arbetar för att ge varje elev de bästa förutsättningarna för 

sitt lärande. Bedömning av elevens förmågor vävs in i undervisningen och påverkar hur 

läraren anpassar verksamheten på individ- och gruppnivå. Jag har valt att namnge tre 

underteman: Lärmiljön, Anpassningar för att underlätta för eleverna att visa sina kunskaper 

samt Rättvis bedömning. 
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5.2.1 Lärmiljön 

 

Vid genomläsningen av materialet blev det tydligt att det råder konsensus när det gäller en 

aspekt på undervisning och bedömning av muntligt berättande. De intervjuade lärarna 

framhåller samtliga vikten av att skapa ett tryggt klimat för att alla elever ska komma till sin 

rätt. Det lilla formatet med få elever och närhet till en vuxen är en god utgångspunkt i såväl 

undervisning som bedömningsarbetet av det muntliga berättandet. Att känna en trygghet med 

de andra eleverna i gruppen är en framgångsfaktor men även ett medvetet och aktivt val i 

organiseringen av lärmiljön: "Att man kan, tror jag, att sitta i en ring på golvet är 

underskattat. För det är liksom ett tillfälle, man kommer nära varandra. // Man kan sitta där 

och vara en i gänget, eller vad man ska säga". Citatet visar hur undervisningen organiseras 

utifrån att eleven ska känna sig inkluderad i gruppen oavsett svårighet eller styrkor. Det finns 

en demokratisk grundtanke i att alla ska vara delaktiga i klassgemenskapen. Det finns också 

en insikt om att det egna bemötande är av vikt i den goda lärmiljön. En lärare beskriver mötet 

med en elev: "Sedan är han ju väldigt omständlig när han ska berätta någonting, Det tar 

väldigt lång tid och gå hela varvet runt så man får ha väldigt mycket tålamod". Citatet visar 

hur läraren genom sitt förhållningssätt kan skapa ett förtroende hos eleven att det han eller 

hon har att berätta är viktigt och att det får ta tid.  

Ett tillåtande klimat ger också förutsättningar att lära av varandra: "Jag bjuder på mig själv att 

det är ok att göra fel. Det är ett lärtillfälle att göra fel. Man måste våga prova för att till slut 

klara av det". Citatet visar en medvetenhet om vikten av att läraren är en aktiv ledare i 

klassrummet. Det visar också hur läraren ser på lärandet som en utveckling där eleven steg för 

steg utvecklar sina förmågor. Även eleven kan fungera som modell i det lärande klassrummet 

där eleverna lär genom att ta del av varandras sätt att berätta. 

 

5.2.2 Anpassningar för att underlätta för eleverna att visa sina kunskaper 

 

Under samtalen mellan lärarna framträder en bild av hur lärarnas undervisning innehåller 

flertalet lösningar som gynnar elevens berättande och därmed underlättar bedömningen. För 

att underlätta för eleven ges möjlighet att gömma sig bakom ett attribut för att avdramatisera 
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berättandet. Ett exempel är kasperdockor, ett annat ger eleven möjlighet att först skriva på en 

white-board-tavla för att sedan svaret bekräftats av läraren delge det muntligt. Användandet 

av bilder som stöd i berättandet är ett arbetssätt som flera har erfarenhet av och som lockar till 

berättande. Det fungerar som ett stöd även på andra sätt: "Och det hjälpte ju vissa. Men även 

de som pratade för mycket. Det fanns ju inte bilder så det räckte." Citatet visar att ett konkret 

material är användbart för elever som uppvisar olika svårigheter i berättandet. När de egna 

orden inte räcker till kan hjälp ges genom ett handfast redskap men även när svårigheten 

ligger inom området organisation och minnesfunktion finns stöd att få. 

Anpassningar görs med andra ord på gruppnivå men också på individnivå där den enskilda 

eleven ges redskap genom anpassade att underlätta för individens speciella svårighet: "Det 

kan vara effektivt för en del barn, tycker jag, som är väldigt verbala för det har ofta med 

impulskontroll att göra tycker jag i alla fall. Att man kanske har ett papper där man kan 

skriva ner grejerna på eller att man har något man kan sitta och klämma på eller stå upp 

istället för att sitta ner så att man kan bli av med de här impulserna. Det här behovet av att 

det ska komma ut på något annat sätt och då kanske det är lättare för dem att fokusera på det 

man verkligen ska prata om". Citatet visar hur elever ges redskap för att lyckas när 

svårigheterna är stora. Lärarens lösningar blir ett hjälpmedel som inte bara stödjer eleven att 

utvecklas i sitt lärande, men som också kan vara en förutsättning för att eleven ska fungera i 

ett socialt sammanhang. 

 

5.2.3 Rättvis bedömning 

 

Informanterna berättar om situationer där elever tack vare ämne eller inramande instruktioner 

kommit till sin rätt. Följande tankar gäller de nationella proven i årskurs 3: "Men en elev 

kommer jag ihåg. Han sa inte mycket under lektionerna men sedan hade vi den muntliga och 

då sa jag det här kommer jag att titta på så här gäller det ju att prata och han pratade hela 

tiden. // Och man blev så där chockad. // Verkligen tog för sig och visade att han. Så där ser 

man vad viktigt det är att han vet att. Då visste han vad han skulle prata om och vad det var 

jag tittar på." I citatet påvisas hur en tydlig förväntan från lärarens sida lockar fram kvaliteter 

hos eleven som hon annars inte tagit med i sin bedömning. Inte sällan uppstår situationen utan 

förvarning och läraren ställs inför utmaningen att kartlägga undervisningsmomentet för att på 

så sätt kunna återskapa den bästa bedömningssituationen för eleven. 



28 

 

Det finns också exempel på bedömningstillfällen där elever inte fått de bästa förutsättningar. 

De nationella provets muntliga del organiseras i mindre grupper och gruppsammansättningen 

kan påverka elevens resultat: "Det som har hänt när vi har gjort det har varit att det är någon 

som har varit stark i gruppen som börjar leda in gruppen på fel spår så är det lätt att fler i 

gruppen misslyckas bara för att de följer den starka ledaren istället för att de går och 

funderar på egen hand." Citatet visar hur elevens prestationer i ett ämne kan påverkas av 

andra faktorer än den egna förmågan. Det sociala spelet kan bero på gruppens 

sammansättning, men samtidigt kan elevens muntliga förmåga utgöra ett hinder i relationerna 

och hindra eleven från att ta en plats i gruppen. 

En förutsättning för ett gott bedömningsarbete är att bedömningen återkommer och att läraren 

har tid att lyssna på varje elev. En annan infallsvinkel på svårigheten att inte kunna göra en 

rättvis bedömning handlar om lärarens förmåga att urskilja kvaliteter i berättande när andra 

svårigheterna påverkar bedömningen.  "Bara för att de pratar mycket är det inte säkert att det 

hänger ihop det de pratar om heller. Eller att de pratar om det som vi pratar om. Så. Och 

ibland säger de jättebra grejer men det var inte det som vi pratade om just nu." Citatet visar 

hur läraren behöver ha kunskaper om såväl berättandets kvaliteter som en kunskap om den 

enskilda eleven för att kunna göra en korrekt bedömning. 

 

5.3 Efter bedömningen  

 

Temat tar upp vad som sker efter bedömningen. Till en början handlar temat om elever i 

behov av särskilt stöd där lärarna uttrycker en oerfarenhet av att organisera och följa upp 

åtgärder. Avslutningsvis ges en bild av hur bedömning påverkar den dagliga undervisningen 

utifrån vad som observeras i vardagen, men också när lärare tar del av de nationella proven. I 

det här temat finns två underteman: När bedömningen leder till åtgärdsprogram och 

Konsekvenser för undervisningen. 

 

5.3.1 När bedömningen leder till åtgärdsprogram 

 

Att skriva åtgärdsprogram för elevens språkliga utveckling tillhör inte vardagen för de 

intervjuade lärarna: "Men det är nog bland de första gångerna som jag har satsat så. Eller 
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tänkt i de banorna". Citatet visar hur läraren reflekterar över vad som brukar prioriteras när 

stödbehov ska identifieras och åtgärder ska sättas. Svårigheten att berätta är förekommande 

men innebär inte att en insats formuleras.  

Ovanan att planera för åtgärder kan leda till att ansvaret för utvecklingen av elevens 

muntlighet förläggs på fritids utan att innehåll eller uppföljning närmare preciseras: "Ni ska 

prata mer med den här eleven". Citatet visar att svårigheten uppmärksammats inom 

undervisningens ram och att läraren ger uppdraget till kollegor i en annan verksamhet. Kanske 

är det berättandets kommunikativa funktion som förlägger åtgärderna i den mer fria miljön 

där eleven naturligt möter andra kamrater. Åtgärden pekar också på det intressanta faktum att 

det är pedagogen som ska vara den  aktiva parten.  

Åtgärderna kan också ha karaktären av att eleven får delta i en grupp som tränar läsning för 

att eleven ska bli trygg med att prata i det mindre sammanhanget: "Nu sitter hon inne i 

klassrummet och pratar för fullt och räcker upp hand och är med". Citatet visar hur 

uppföljningen av insatsen innebär en konkretisering av vad det innebär att berätta och ta aktiv 

del av undervisningen.  

 

5.3.2 Konsekvenser för undervisningen 

 

Ett sätt att följa upp bedömningen av elevens förmåga att berätta är att arbeta med mer 

komplexa och utmanande aktiviteter, där aktivitet följer på aktivitet: "Och sedan utökar man 

ju det här, det kan ju vara att man tränar på att berätta någonting, man berättar till bilderna 

på väggen eller någonting sådant. // Man varierar det här så det ingår som en naturlig del i 

undervisningen". Citatet visar hur bedömning och undervisning åter igen går hand i hand. 

Läraren registrerar framsteg och utvecklar arbetsformer som utmanar till nästa 

utvecklingssteg. Bedömningen att eleven klarar av att berätta kan också resultera i ett annat 

undervisningsstoff som exempelvis området argumentation. 

En lärare beskriver hur bedömningsarbetet inom ramen för de nationella proven gav en aha-

upplevelse som resulterade i ett förändrat arbetssätt: "Jag har inte gett dem förutsättningar att 

lyckas på detta. // ...då tänkte jag att det här måste jag ha med mig...".  Citatet visar hur 

läraren sätter sin egen undervisning i relation till centralt framtagna ramar för bedömning. När 
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läraren tar del av hur de nationella proven organiseras gällande innehåll och kravnivåer skapas 

ett tillfälle för reflektion och utvärdering som kan verka kvalitetshöjande. 

 

5.4 Resultatsammanfattning utifrån studiens frågeställningar 

 

Studiens övergripande syfte är att beskriva och analysera lärares resonemang kring 

bedömning av elevers muntliga berättande. Här följer nu en sammanfattning av resultatet 

kopplat till studiens frågeställningar Med bedömning avses bedömning av muntligt 

berättande. 

Hur förbereder, genomför, dokumenterar och använder lärare bedömning?   

Resultatet visar att bedömning av muntligt berättande framför allt sker inom undervisningens 

ram och att bedömningen ger konsekvenser för undervisningen. Bedömning och 

undervisning/organisering av verksamheten kan vara så sammanvävda att inte alltid går att 

urskilja vad som leder till vad. Denna osynliga bedömning dokumenteras inte utan stannar hos 

läraren och gör att eleven inte involveras i sitt lärande. Att inte dokumentera bedömningen av 

elevens förmågor kan leda till att kunskapen stannar hos den enskilda läraren och att viktig 

information inte förs vidare till andra lärare. Bedömningsarbetet sker även kopplat till 

läroplan och kunskapskrav och här används olika slags bedömningsmaterial som stöd i 

arbetet. Här involveras oftare eleven i sitt lärande och kan därmed spela en mer aktiv roll i 

bedömningsarbetet. 

 

Vad uppfattas vara möjligheter och hinder i arbetet med bedömningen?   

 

Lärarna beskriver svårigheter att bedöma muntligt berättande på grund av berättandets vaga 

och abstrakta karaktär. Att berättandet är en naturlig förmåga i jämförelse med läs- och 

skrivförmågan gör att utvecklingen sker utan närmare granskning. Lärarna uttrycker en 

påverkan på hur de prioriterar och organiserar bedömningen utifrån hur styrdokument och 

bedömningsmaterial är utformade. Även i förhållande till andra delar av skolans centrala 

innehåll och kunskapskrav kommer bedömningen i skymundan. Detta skapar en ovana och 

osäkerhet i bedömningsarbetet. När undervisning och bedömning får ta tid och göras grundligt 

ger det positiva effekter på kvaliteten. Ytterligare en faktor som försvårar bedömningsarbetet 
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är när elevens svårigheter är komplexa vilket gör det svårt för läraren att urskilja kvaliteter i 

berättandet då andra svårigheter tar stor plats. Här underlättas bedömningen av att 

bedömningen återkommer och att läraren har tid att lyssna på varje elev. Bedömningen 

underlättas också när läraren har en god insikt i elevens styrkor och svårigheter. 

 

Hur ser bedömningsarbetet ut för elever i svårighet som till exempel talängslan, 

uttalssvårigheter eller koncentrationssvårigheter?   

  

Åtgärder organiseras sällan för elever utifrån att de är i behov av särskilt stöd kopplat till 

kunskapskrav och förmågor gällande berättande i den rådande läroplanen. Det finns därmed 

liten erfarenhet av att dokumentera åtgärderna i ett åtgärdsprogram. Mer ofta sker 

anpassningar på gruppnivå vilket underlättar möjligheten för den enskilda eleven att prestera 

på god nivå. En medvetenhet i utformning av bedömningstillfällena skapar goda 

förutsättningar för eleverna att lyckas. Att eleven är trygg och att läraren intar en 

medmänsklig hållning till elever i svårigheter är också framgångsfaktorer.  
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6. Diskussion 

 

I följande kapitel reflekterar jag över metod, studiens tillförlitlighet och räckvidd samt val av 

litteratur och dess relevans för studien. Därefter följer resultatdiskussionen. Dessutom ger jag 

förslag på fortsatt forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion  

 

Studiens syfte valdes för att kunna ge en bild av lärares vardagliga arbete med bedömning och 

i detta arbete med fokus på det muntliga berättandet. För att kunna samla in lärarnas 

reflektioner valdes fokusgruppsintervju som datainsamlingsmetod. Min uppfattning är att 

metoden var användbar i inhämtandet av information och att jag därmed kunde få svar på 

mina frågeställningar. Användandet av det semistrukturerade frågeschemat gav utrymme för 

följdfrågor och jag kunde vara följsam och låta deltagarna interagera med varandra och 

därmed forma samtalet vilket enligt Bryman (2011) är avsikten med fokusgruppsintervjun. 

Att låta lärarna berätta om sitt arbete föll sig naturligt med tanke på att fokus i studien riktades 

på just lärares bedömning av berättande. Ett annat alternativ hade varit att med hjälp av 

enkäter ge en bild av val och metoder i bedömningsarbetet. Jag hade också kunnat delta som 

observatör för att ge en bild av hur bedömningsarbetet ser ut i de yngre årskurserna. Jag ville 

dock ha möjlighet möta lärare i ett för mig utvecklande samtal där nyanser och komplexiteten 

i bedömningsarbetet kunde synliggöras.  

 

Vad gäller valet av fokusgruppsintervju är jag medveten om att samtal mellan mig och en 

informant hade gett ett annat utfall och en annan möjlighet att ställa uppföljande frågor. 

Informanterna lyhördhet för varandras tankar gav å andra sidan en bredd i materialet som jag 

inte annars fått fram. Min roll som moderator varierade mellan att aktivt ställa frågor till att 

mer fördela ordet beroende på hur samtalet formades. Jag hade dock hela tiden mina 

frågeställningar i minnet. Min ambition var att förutsättningslöst möta lärarna och med öppna 

ögon ta del av vad de hade att berätta. Jag har själv en mångårig erfarenhet av att undervisa 

elever i årskurserna 1-3 i ämnet svenska och har därmed själv stått inför samma situation som 

jag bad de intervjuade lärarna berätta om - att bedöma elever i muntligt berättande. Även om 

jag ansträngde mig att var neutral i mötet med lärarna måste jag vara medveten om att min 
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förförståelse påverkade både vilka frågor jag ställde och hur jag följde upp det som framkom i 

samtalet. Jag måste också kritiskt betrakta det jag valde bort att fråga om. Min erfarenhet av 

liknande bedömarpraktik som den lärarna beskriver kan ha gjort att jag lade in mina egna 

värderingar och därmed inte gav lärarna tillfälle att utveckla sina resonemang. 

 

Det visade sig att fyra av deltagarna inte tog med sig material till intervjun. Någon hade 

missat att läsa informationsbrevet och någon hade sitt material nedpackat i flyttkartonger. 

Ytterligare någon kommenterade inte frånvaron av material och jag valde av etiska skäl att 

inte ställa frågan till informanten då deltagandet enligt de forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2010) bygger på frivillighet. Det visade sig dock att frånvaron av material 

inte påverkade informanternas vilja att berätta och beskriva. Huruvida samtalet tagit en annan 

väg om informanterna haft material med sig att beskriva är omöjligt att säga. 

 

Samtalsklimatet i grupperna upplevdes som intresserat och medgivande. Användandet av 

bedömningsmaterial gav lärarna något handfast att tala om och det visade sig att flera lärare 

använt samma material vilket ledde till omedelbart erfarenhetsutbyte. Deltagarna följde upp 

varandras beskrivningar med frågor eller egna erfarenheter. Jag är medveten om att en mer 

erfaren intervjuare med största säkerhet hade lockat fram ett större djup i lärarnas 

beskrivningar. Vid genomlyssningar av det inspelade materialet inser jag att jag lurades av 

deltagares nickningar och uppmuntrande ljud till att uppleva att deltagandet var mer aktivt än 

det i själva verkat var. Vid genomlyssningar framkom också att jag som tämligen oerfaren 

intervjuare missade tillfällen att ställa följdfrågor som skulle ha gett en mer rik bild av 

informanternas bedömarpraktik.  

 

Data insamlat genom fokusintervju är inte statistiskt generaliserbart till en större population 

(Morgan, 1997) och jag är medveten om att det är en brist i studien att antalet informanter är 

begränsat. Inte heller urvalsprincipen gör resultatet generaliserbart. Att deltagarna kommer 

från flera skolor och har olika lång erfarenhet av läraryrket ger en bredd i svarsbilden vilket är 

en styrka samtidigt som den geografiska och socioekonomiska likheten utgör en homogenitet. 

Här ska dock uppmärksammas att flera av lärarna berättade om erfarenheter från tidigare 

tjänster på andra skolor. Det går därmed inte att härleda det empiriska materialet helt till den 

miljö lärarna idag representerar.  
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Transkriptionen gjordes nogsamt, men det finns en risk att jag kan ha uppfattat nyanser i 

svaren på fel sätt. Flera genomläsningar och revideringar ökar dock reliabiliteten. Det hade 

varit önskvärt att med hjälp få materialet granskat av någon annan. Dessvärre fick jag på 

grund av tidsbrist prioritera bort detta.  

 

Ett flertal genomläsningar av såväl empiriskt material som utkast av olika teman gav tillfällen 

att kritiskt granska såväl indelningen som formuleringar. Jag har varit tvungen att välja bort 

resonemang om bedömning som varit mycket intressanta och lärorika men som vid en 

närmare granskning inte handlat om just det muntliga berättandet. Här ställdes jag också inför 

utmaningen att tolka lärarnas resonemang om muntlighet. Det muntliga berättandet är en snäv 

del av elevens hela muntliga förmåga. Min upplevelse var att lärarna ibland hade svårt att 

särskilja de olika infallsvinklarna på muntlighet och det innebär att jag också kan ha uppfattat 

resonemangen felaktigt eller tagit med aspekter som egentligen rör andra delar av den 

muntliga förmågan.  

 

Den tematiska metodansatsen kan bidra till beskriva och tydliggöra det insamlade materialet 

(Braun & Clarke, 2006). Här ser jag att andra metodansatser skulle ha varit möjliga i 

bearbetning av materialet. Här kan nämnas fenomenografi (Dahlgren & Johnsson, 2015) som 

ett alternativ för att närmare beskriva och förstå det i studien valda fenomenet bedömning. En 

annan ansats hade kunnat var grundad teori, vilken avser att ta fram en teori utifrån det 

empiriska materialet (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). Med tanke på den tid jag hade 

till mitt förfogande för att kunna genomföra studien föll valet ändå på att använda den 

tematiska metodansatsen. Jag ställer mig positiv till utfallet av att använda denna ansats då jag 

förutsättningslöst kunde ta mig an materialet vilket också är det förhållningssätt som Braun 

och Clarke (2006) förordar. Det blev därefter ett lärtillfälle för mig att ställa resultatet mot den 

tidigare forskningen, något som både utvecklade och utmanade mina tidigare tankegångar 

kring bedömnings komplexitet. 

 

6.2 Studiens tillförlitlighet och räckvidd 

 

Ett sätt att stärka studiens trovärdighet och därmed tillförlitlighet är respondentvalidering där 

informanterna tar del av resultatet för att på så sätt bekräfta kvaliteten i materialet (Bryman, 

2011). Jag har erbjudit informanterna att läsa såväl transkription som resultatet av studien för 
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att säkerställa att jag uppfattat resonemangen korrekt. Ingen av deltagarna nappade på 

erbjudandet. Min ambition är dock att erbjuda en presentation av studien när arbetet är 

slutfört.  

Ett kvalitetskriterie i den kvalitativa forskningen är att det finns en röd tråd, en intern logik 

(Larsson, 2005). Syftet i uppsatsen möts upp av valet av datainsamlingsmetod och 

analysmetod, vilket skapar en helhetsbild i studien. När det kommer till generaliserbarhet 

visar studien inte på en samstämmig bild av hur lärare beskriver bedömningsarbetet utan ger 

en bild av några lärares syn och erfarenheter. Samtidigt som urvalet i min studie är begränsat 

kan generaliserbarheten stärkas av det resonemang som förs fram hos Larsson (2009) där han 

skriver att data kan generaliseras genom igenkänning hos läsaren. Den kontext läsaren 

befinner sig i eller de mönster som beskrivs av data speglas i läsarens erfarenheter och kan 

utmana eller bekräfta egna föreställningar.  

 

6.3 Val av litteratur och dess relevans för studien 

 

Litteraturen som jag lutar mig mot i bakgrunden är till största delen hämtad ur internationell 

kontext vilket både är en för- och nackdel. Att ta del av forskning utanför Sveriges ramar 

påvisar att bedömning av elevers muntliga berättande är ett område som beforskas på bred 

basis. För att sätta lärarens bedömning av det muntliga berättandet i ett större perspektiv har 

jag valt att ta med forskning om bedömning av muntligt berättande i ett kliniskt sammanhang 

som exempelvis artiklarna av Crais och Lorch (1994) och McCabe och Rosenthal Rollins 

(1994). En brist i urvalet av litteratur är att forskningen inte alltid rör den åldersgrupp min 

studie riktar sig mot, vilket avser exempelvis McCabe och Rosenthal Rollins studie. Jag har 

ändå valt att använda mig av den forskningen då innehållet har varit av den karaktären att den 

bidragit till kunskap om bedömning av det muntliga berättandet. Forskning om bedömning av 

muntligt berättande för skolbarn i svensk kontext är ett område där jag inte funnit någon 

forskning. Det gör att den beskrivna bedömningslitteraturen inte till fullo går att ställa mot 

den svenska läroplanen men det finns samtidigt en allmängiltighet i synen på bedömarverktyg 

och språkutveckling som är intressant att följa oavsett elevens ålder och skolorganisation. 
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6.3 Resultatdiskussion 

 

Här följer nu en diskussion av det empiriska materialet vilket speglas i litteraturen. Min 

ambition med arbetet var att beskriva och analysera lärares resonemang kring bedömning av 

elevers muntliga berättande. Att låta lärare berätta och beskriva sitt arbete gav mig en inblick i 

de val som görs utifrån vad som upplevs särskilt svårt och exempel på situationer där 

bedömningsarbetet fungerar väl. Jag fick framför allt ta del av en bedömarpraktik som på 

grund av berättandets särskilda karaktär upplevs som diffus och komplex och hur det påverkar 

bedömningens kvalitet. I resultatet framgår hur elever i svårigheter bemöts med lyhördhet och 

med en vilja hos läraren att skapa de bästa förutsättningarna för eleven.  

Två övergripande områden kommer att diskuteras - den osynliga respektive synliga 

bedömningen. Därefter följer ett avsnitt som behandlar konsten att locka fram berättande och 

slutligen behandlas den rättvisa bedömningen. Till en början vill jag dock titta närmare på 

synen på bedömning av muntligt berättande.  

 

6.3.1 Synen på bedömning av muntligt berättande 

 

Inledningsvis i resultatet visas olika aspekter på lärarens upplevelse av den svåra 

bedömningen. Vagheten och abstraktionen i berättandet påverkar de möjligheter läraren har 

att fånga upp kvaliteter och påvisa framsteg. Skolverket (2016b) beskriver samma fenomen. 

Bedömningsarbetet är utmanande och kräver andra insatser än bedömning av till exempel 

skrivandet. Riley och Burrel (2007) menar att orsaken kan ligga i lärarens utbildning där 

skrivutvecklingen bearbetas grundligt vilket inte gäller utvecklingen av den berättande 

förmågan. En lärare beskriver hur hon på en arbetsplats på grund av skolans upplägg kring 

den språkliga utvecklingen påmindes att låta arbetet ta tid. Kanske är det ett sätt att kringgå 

den oerfarenhet lärarna bär med sig av bedömning av muntligt berättande när läraren tvingas 

stanna upp och observera vad som sker i elevens utveckling av den muntliga förmågan. Det 

konstaterades också i resultatdelen att användandet av bedömningsmatriser stöder läraren att 

fånga upp kvaliteter i elevens berättande. Användandet av uppgiftsspecifika matriser 

tillsammans med matriser som visar en helhetsbild av elevens utveckling kan ge goda effekter 

på kunskapsutvecklingen (Skolverket, 2011). Att bedöma muntlighet underlättas alltså av 

bedömningsmaterial. Här synliggörs dock ett problem när materialet, i det här fallet Nya 
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språket lyfter, inte synliggör stegen i utvecklingen och layout-mässigt placeras i utkanten av 

materialet. Lärarna menar att detta drar ner muntlighetens status i förhållande till andra 

kunskapskrav. Läser man i handledningen till Nya språket lyfter är avsikten en annan. Här 

menas att muntlighet genomsyrar skolarbetet och att det är orsaken till layouten (Skolverket, 

2016b).  Den praktiska konsekvensen för lärarna blir dock att muntligheten förblir otydlig då 

utvecklingsstegen inte synliggörs.  

 

6.3.2 Den osynliga och synliga bedömningen 

 

Lärarnas bedömningspraktik utgår delvis från de centralt organiserade proven. Delvis från den 

egna undervisningen. Att bedöma elevens berättande innebär enligt Skolverket (2016b) att 

läraren återkommande ska låta eleven berätta i olika situationer. Den återkommande 

bedömningen är också central i resultatdelen. Här vill jag diskutera två aspekter på 

bedömningen. Den osynliga respektive synliga bedömningen. Med den osynliga bedömningen 

menar jag den beskrivning lärarna ger av bedömning så sammanvävd med undervisning att 

det blir svårt att särskilja vad som leder till vad. Bedömningen sker kontinuerligt utan att alltid 

kopplas till uppställda kunskapskrav. Den synliga bedömningen tar upp de aspekter av 

lärarnas arbete som blir synliggjord i planeringar och bedömningsmaterial. Den synliga 

bedömningen involverar eleven och vårdnadshavare. 

Lärarna beskriver ett nästan omedvetet bedömningsarbete där undervisningen formas av 

elevernas kapacitet. Som exempel kan nämnas hur läraren i sammansättningen av grupper gör 

detta på basis av elevens muntliga förmåga. Bedömningen av elevens förmåga leder till att 

läraren omvärderar sin undervisning och utvecklar arbetsformer för nästa steg i lärandet vilket 

är ett tecken på hur läraren därmed utvärderar resultatet av sin undervisning (Cauley & 

McMillan, 2010; Lindberg, 2011; Pineda, 2014). Den starka kopplingen mellan undervisning 

och bedömning kan naturligtvis vid första anblicken ses som ett tecken på formativ 

bedömning. Den osynliga bedömningen stannar emellertid hos läraren och blir synlig enbart 

genom handlingar och aktiviteter. När bedömningen stannar hos läraren optimeras inte de 

kognitiva processer som leder till lärande genom återkoppling (Woolfork & Karlberg, 2015) 

och därmed utvecklas inte elevens metakognition (Cauley & McMillan, 2010; Harrison & 

Howard, 2013). Det lärarna dock erbjuder i det sammanvävda bedömningsarbetet är 
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återkommande lärtillfällen av varierande karaktär där eleven utmanas att berätta och utveckla 

sin muntlighet på olika sätt.  

Fördelen med denna i det närmaste dolda bedömningen är att läraren inte förhåller sig till ett 

normerat test. Dessa test kan på grund av sin utformning påverka resultatet vilket enligt 

Bourke och Mentis (2014) kan vara ett hinder i bedömningen av elever i svårigheter. 

Samtidigt är det enligt det kompensatoriska perspektivet önskvärt att ställa elevens resultat 

mot uppställda kriterier för att kunna urskilja elever i svårigheter.  

Den synliga bedömningen tar sin utgångspunkt i kunskapskravet: När eleverna berättar om 

vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Ovan beskrev jag 

kort hur läraren använder bedömningsmatriser som en hjälp i bedömningen. Jag tänker att 

bedömningsmatrisen därmed utgör en förlängning av kunskapskravet. Att berätta så att 

budskapet tydligt framgår innebär stora krav på berättaren enligt Johnston (2008) men också 

på bedömaren som ska avgöra vad som eventuellt utgör en svårighet. En djupare analys krävs 

oftast inte för de elever som har en god språklig utveckling. För de elever som har språkliga 

svårigheter bör läraren dock vara uppmärksam och det är noterbart att läraren på grund av 

bedömningssvårigheterna därmed kan missa tecken som tyder på att eleven behöver stöd. 

Lärarna ser en svårighet i att bedöma elever i svårigheter på grund av komplexiteten i den 

enskilda elevens problematik. Den enskilda elevens svårigheter kan kräva en god kartläggning 

för att läraren ska kunna urskilja vad som är vad. I resultatet beskriver en lärare hur ett 

organiserat bedömningstillfälle med tydliga instruktioner hjälpte eleven att prestera med gott 

resultat vilket visar hur läraren blev medveten om att det var andra faktorer än de språkliga 

som påverkade elevens muntliga förmåga. Det kognitiva synsättet på lärandet visar hur 

kunskap bygger på kunskap (Imsen, 2005). Att inte ringa in elevens kunskapsnivå kan därmed 

vara ett hinder för utvecklingen av god undervisning. Här bör vi dock titta på bedömningen 

utifrån dilemmaperspektivet. Samtidigt som läraren behöver kartlägga eleven finns en risk att 

eleven identifieras med sin svårigheter (Nilholm, 2007) vilket också forskningen synliggör 

(Scott m.fl., 2014). En lärare uttrycker en farhåga att bedömningen av eleverna kan hindra 

deras utveckling. Läraren vill få sina elever att växa men ser bedömningen som ett hinder. 

Kanske innebär bedömning för den intervjuade läraren den summativa avprickningen som 

beskrivs i litteraturen (Shute, 2008) och en ovilja att benämna eleven som i behov av stöd av 

ovanstående skäl.  Mozetič Hussu och Strles (2010) resonemang bygger på tanken att lärare 

riskerar att missa den egentliga orsaken till varför eleven inte vill uttrycka sig muntligt om 

läraren nöjer sig med att se till det uppvisade beteendet.  
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6.3.3 Att locka fram berättande 

 

Lärarna lockar fram elevers berättande med stöd av olika hjälpmedel. Här visar lärarnas 

beskrivningar av hjälpmedel hur de samtidigt bedömer vad eleven behöver utveckla: 

självtillit, fokus, ordförråd, förmågan att berätta i rätt ordning. Johnstons (2008) beskrivning 

av vilka förmågor som krävs för att kunna berätta speglar valet av stödverktyg. Att använda 

stödverktyg för att locka fram berättande finner stöd i McCabe och Rosenthal Rollins (1994) 

tankar om kliniskt bedömningsarbete. Fokus riktas bort från barnet och bedömningen upplevs 

inte som ett test. Beskrivningen av bedömning som fortlöpande observation av elevens 

förmågor finner också stöd i deras forskning då upprepade bedömningstillfällen ökar chansen 

för eleven att lyckas. Att undervisning och bedömningen sker i olika ämnen, inte bara i ämnet 

svenska, gör att eleven möter återkommande lärsituationer kring berättande. 

Mozetič Hussu och Strles (2010) forskning visar på hur läraren luras av elevens fåtalighet och 

härrör detta till att eleven väljer att inte tala. De intervjuade lärarnas resonemang tyder på en 

mindre stigmatisk syn på eleven. Eleven ska lockas att berätta för att läraren ska kunna 

genomföra en bedömning eller ett undervisningsmoment.  

Att uppmuntra alla elever till aktivitet görs, om möjligt, genom att organisera mindre 

elevgrupper vilket inte bara är ett sätt att skapa tillfällen för lärande utan också baserat på 

Nilholms (2007) beskrivning av det kritiska perspektivet på specialpedagogik som ett sätt att 

ta tillvara alla elevers olikheter. Utan att peka ut en elev i svårighet skapas utrymme för alla 

att lyckas. I det trygga klassrummet möter eleven läraren och andra elever som modeller för 

det goda lärande. Läraren intar en medveten roll som förebild när hon uttrycker att hon 

medvetet gör fel för att visa att det är okej att misslyckas. En elev som ser goda och mindre 

lyckade exempel på berättande utvecklar den del av hjärnan som skulle ha använts i den egna 

handlingen. Woolfork och Karlberg (2015) beskriver inte bara hur observationen av 

aktiviteten leder till lärande utan också hur ett misslyckande utvecklar hjärnaktiviteten. Att 

skapa ett tryggt klimat som tillåter misslyckande och uppmuntrar till att försöka stöds av 

tanken om det ständigt pågående lärandet.  
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6.3.4 Rättvis bedömning 

 

Den fortlöpande bedömningen genom observation ger läraren information om hur eleven 

svara på undervisningen. Den ger också läraren återkommande tillfällen att utvärdera elevens 

förmåga att berätta. Svårigheten i bedömningsarbetet är ofta de stora grupperna vilket 

beskrivs av lärarna och i litteraturen (Pineda, 2014). Lärarna tycks dock kringgå detta genom 

den informella och ständiga bedömningen vilket stärker bedömningens reliabilitet. I 

resultatdelen beskriver lärarna svårigheter som uppstår i bedömningen. Samtidigt som det 

finns ambitionen att bedöma språkliga förmågor som exempelvis röd tråd finns en 

medvetenhet om att bedömningen istället gäller förmågan exempelvis att tala högt eller att 

hålla ögonkontakt. Det finns med andra ord risk att det uppstår tveksamheter vad gäller 

validiteten. Svårigheterna för lärare att genomföra en korrekt bedömning av det muntliga 

berättandet finner stöd i litteraturen både på grund av okunskap hos läraren men också på 

talets flyktighet (Riley & Burrel, 2007). 

 

6.5 Studiens kunskapsbidrag 

 

Min avsikt med studien var att synliggöra lärares arbete med bedömning av muntligt 

berättande i årskurserna 1-3. Genom att lyfta fram möjligheter och svårigheter i 

bedömningsarbetet exemplifieras arbetet vilket kan ge vägledning för kollegor och studenter i 

utvecklingen av den egna bedömningspraktiken. Studien kan också användas för att 

uppmärksamma behovet av kunskap gällande elevens muntliga utveckling och vad lärare ska 

uppmärksamma för att tidigt fånga upp elever i svårigheter. Lärare besitter stora kunskaper 

om bedömningen men det visar sig i studien att svårigheter uppstår på grund av berättandets 

karaktär vilket skapar en oerfarenhet inom området.  

 

6.6 Behov av fortsatt forskning 

 

En fortsatt studie av lärares bedömningsarbete av elevers muntliga berättande skulle kunna 

utformas på flera sätt. Det skulle exempelvis vara intressant att göra en observationsstudie av 

hur bedömningen sker i vardagen utifrån beskrivningen av den fortlöpande bedömningen för 
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att synliggöra hur och när återkopplingen sker i mötet mellan lärare och elev. Återkopplingen 

till eleven är som vi har sett tidigare i studien av vikt för att utveckla en metakognition av det 

egna lärandet (Cauley & McMillan, 2010; Harrison & Howard, 2013) och skulle därmed 

kunna stå i centrum för den fortsatta forskningen.  

En annan infallsvinkel vore att undersöka i vilken omfattning och på vilket sätt elevens 

berättande förmåga synliggörs i de skriftliga omdömena och i elevens individuella 

utvecklingsplan samt hur dessa kopplas till lärarens planeringar. Att synliggöra nästa steg i 

lärandet motiverar eleven i arbetet vilket också är tanken med den individuella 

utvecklingsplanen. 

Slutligen vill jag nämna möjligheten att studera hur lärare och talpedagog/logoped samverkar 

för att utveckla undervisning och bedömning av det muntliga berättandet. 
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7. Avslutning 

 

Det har i studien framkommit att bedömning av muntligt berättande är ett område som kan 

upplevas utmanande och därför svårt. Orsaken ligger i berättandets vaga och flyktiga karaktär, 

men även avsaknad av verktyg som hjälpmedel i bedömningen kan försvåra arbetet. Orsaken 

kan också kopplas till hur dessa verktyg är utformade. Ett på skolorna strukturerat och 

medvetet språkutvecklande arbete är en framgångsfaktor tillsammans med en inkännande 

lärare som skapar en trygg lärmiljö. Det är i denna trygga lärmiljö som eleven vågar visa sin 

kunskap och därmed vågar utmanas i sitt lärande vilket det  kognitiva perspektivet på lärande 

visar är en del i utvecklandet av kunskap. Återkoppling från läraren skapar kunskap hos 

eleven som hjälper den vidare i lärprocessen. Att se andra försöka, och kanske misslyckas, 

skapar också  utveckling hos eleven. Exempel på de specialpedagogiska perspektiv som 

studien lyfter fram går att identifiera. Här kan nämnas lärarnas organisation av mindre 

elevgrupper som ett sätt att ta tillvara alla elevers olikheter, vilket går att härleda till det 

kritiska perspektivet. Det finns ett hos de intervjuade lärarna reflekterande förhållningssätt  till  

bedömning, vad bedömningen kan leda till och hur detta kan påverka eleven. Därmed kan 

dilemmaperspektivet urskiljas när läraren vill få eleven att växa men ser bedömningen som ett 

hinder. 

Det har varit mycket intressant att genomföra studien. Det har varit lärorikt att få ta del av 

spännande litteratur gällande bedömning och muntligt berättande, men framför allt tar jag 

med mig de reflektioner och den kunskap som framkommit i mötet med de intervjuade 

lärarna.  Utan dem hade den här studien inte gått att genomföra och jag vill framföra ett varmt 

tack. 
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Bilaga 1 Missivbrev 

Bankekind, mars 2017 

Hej,   

jag heter Marie Unosson och studerar till speciallärare på Linköpings universitet. Under 

vårterminen skriver jag mitt examensarbete. Jag är intresserad av hur lärare resonerar kring 

bedömning av elevers muntliga berättande. En studie av lärares erfarenheter av bedömning av 

muntligt berättande kan hjälpa till att synliggöra vad som fungerar väl i bedömningsarbetet 

men också vilka svårigheter som kan uppstå. Studien är inriktad mot elever i årskurserna 1-3 

och jag vill intervjua lärare som är behöriga att undervisa i svenska i dessa årskurser.  

 

Mina frågeställningar riktas mot: 

 Hur förbereder, genomför, dokumenterar och använder lärare 

bedömning?   

 Vad uppfattas vara möjligheter och hinder i arbetet med bedömningen?   

 Hur ser bedömningsarbetet ut för elever i svårighet, till exempel 

talängslan, uttalssvårigheter, pragmatiska svårigheter?    

 

Intervjuformen kommer att vara fokusintervju vilket innebär att jag tillsammans med 3 lärare 

samlas för ett samtal kring bedömning av det muntliga berättande. Intervjun beräknas ta ca 60 

minuter. Till intervjun önskar jag att läraren tar med sig ett exempel på ett bedömarverktyg, 

ett hjälpmedel som kan användas i bedömning eller kanske ett dokument som visar hur 

bedömningen dokumenteras. Allt är av intresse! 

 

Intervjun kommer att spelas in och transkriberas. Deltagandet i intervjun är naturligtvis 

frivilligt och när mitt arbete är klart raderas all data. Deltagarna kommer att erbjudas att ta del 

av utskriften av intervjun och av det färdiga materialet. Materialet kommer att avidentifieras 

för att säkerställa anonymitet. 

 

Kontakta mig om du har några frågor. Hör av dig om du kan tänka dig att delta i intervjun. Jag 

kontaktar dig därefter för att boka tid för intervju.  

                                                                                      Med vänliga hälsningar, Marie 

     Marie Unosson 

     xxxxxxxxxx.com 

     xxxx-xxxxxx 
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Bilaga 2 Intervjuteman 

 

Syftet med studien är att beskriva och analysera lärares resonemang kring bedömning av 

elevers muntliga berättande.    

  

Frågeställningar   

 Hur förbereder, genomför, dokumenterar och använder lärare bedömning?   

 Vad uppfattas vara möjligheter och hinder i arbetet med bedömningen?   

 Hur ser bedömningsarbetet ut för elever i svårighet som till exempel talängslan, 

uttalssvårigheter, pragmatiska svårigheter?    

 

Fokusgruppsintervju: 

Det som sägs stannar mellan intervjuaren och informanter. I möjligaste mån även stanna 

mellan er. Fråga om det är något man vill använda sig av. 

Inspelning - anonymitet i materialet. 

Möjligheten att avstå från att svara på frågor eller avbryta intervjun. 

Läsa transkriptionen samt materialet. 

 

Intresserad av era erfarenheter, inte av rätta svar. Ett samtal där ni får ta del av varandras 

tankar och där jag skjuter in frågor som rör mina frågeställningar.  

 

 

Berätta vad du heter och var du jobbar och hur länge du har arbetat som lärare. 

Berätta om materialet ni har med er. 

 

Beskriv hur bedömningsarbetet ser ut: 

förberedelser 

genomförande 

uppföljning 
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dokumentation 

 

Exempel som fungerat bra 

Då det varit svårt 

 

Elever som har svårigheter 

 – uttal, hur man berättar, talängslan, oro/ångest... 

 

 

Finns det något mer ni vill berätta som vi inte har pratat om idag? 

Är det någon som vill läsa transkriberingen eller analysen innan arbetet är klart?  

 

 


