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SAMMANFATTNING 
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beskriver sitt arbete med att bedöma och betygssätta elevers kunskaper. Frågeställningen var: 
Hur beskriver lärare sitt arbete med att bedöma elevers kunskaper? 
  
I den teoretiska delen av uppsatsen  behandlas  bland annat styrdokument för grundskolan, 
betygssystem, kunskapssyn och teorier om lärande relaterat till bedömning samt syn på 
bedömning. Med utgångspunkt från  aktuell forskning belyses kunskapsbedömning i ett lärar- 
respektive  elevperspektiv.  
  
För att få svar på frågeställningen  genomfördes fokuserade intervjuer i tre fokusgrupper på 
tre olika skolor i tre olika kommuner. Sammanlagt deltog  28 lärare, som undervisar  i 
grundskolans år åtta och nio.  
 
Undersökningen resulterade i två dimensioner av lärarens arbete:  Att hjälpa elever att 
utveckla sitt lärande och Att bedöma och betygssätta elevers kunskaper. Dessa dimensioner 
av kunskapsbedömning har olika fokus; att utveckla elevens lärande respektive att bedöma 
och betygssätta elevens kunskaper. Inom varje dimension beskrivs  olika aspekter av lärarens 
arbete. 
 
Resultatet av undersökningen visar att lärarens arbete med kunskapsbedömning är integrerad i 
undervisningen och sker kontinuerligt. Bedömning är ingen isolerad företeelse, som sker ”vid 
sidan  av”  den  ordinarie verksamheten vid vissa tillfällen. Det vardagliga arbetet för läraren 
innebär ett ständigt kommunicerande och interagerande med eleverna i syfte att bedöma och 
utveckla elevernas kunskaper. 
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1. INLEDNING 
 
Lärare har i alla tider bedömt och betygssatt elevers kunskaper samtidigt som betygssystem 
aldrig verkar fungerar, utan måste förändras (Lundahl, 2006). I den senare tidens skolpolitiska 
debatt i media diskuteras förslag till ett nytt betygssystem vilket bland annat medför fler och 
tidigare betyg i grundskolan. Enligt min uppfattning argumenteras det för betyg som den 
viktigaste drivkraften för att uppnå likvärdighet mellan landets skolor och en höjd kvalitet i 
undervisningen. Jag anser att denna debatt förs utan hänsyn till aktuell forskning om lärande 
och kunskapsbedömning. Inte heller diskuteras bedömning och betyg i relation till 
kunskapssyn och innebörd av lärande. Lärare deltar sällan i denna skolpolitiska diskussion. 
Om den allmänna betygsdebatten överlämnas till politikerna kan det finnas en risk att betygen 
blir en partipolitisk fråga i stället för att vara en pedagogisk fråga för yrkesverksamma lärare. 
Det är därför viktigt att synliggöra lärares arbete med att bedöma och betygssätta elevers 
kunskaper. 
 
Av Skolverkets nationella kvalitetsgranskningar (2000) framgår att det finns betydande brister 
när det gäller rättvis och likvärdig betygssättning. Enligt granskningen är det i stor 
utsträckning den enskilde lärarens ansvar att utarbeta konkreta, lokala kursplaner och 
betygskriterier. Samverkan kring betygssättningen sker i liten utsträckning, även på samma 
skola. Det finns en stor variation när det gäller underlag för bedömning av elevernas 
kunskaper, men skriftliga prov dominerar. Lärarna saknar reella förutsättningar att sätta sig in 
i och förstå betygssystemet i grunden. Enligt granskningsnämnden har lärarna inte tid med det 
som är skolans kärnverksamhet och uppdrag, nämligen: ”… att utveckla undervisningen, 
finna varierande arbetssätt och redovisningsformer som ger eleven möjlighet att utveckla 
olika sidor av sitt kunnande och läraren ett allsidigt bedömningsunderlag” (Skolverket, 2000, 
sid.33). Lärarna efterlyser möjligheter till pedagogiska samtal kring betygsfrågor och det 
finns ett behov av att diskutera läroplanens olika aspekter av kunskap (Skolverket, 2000). 
Skolverkets granskningsrapport handlar i stor utsträckning om vad lärare inte gör. Ur denna 
synvinkel är det viktigt att också ge en bild av vad lärare gör i klassrummen när det gäller 
bedömningsarbete. 
 
Den kunskapssyn som kännetecknar styrdokumenten för grundskolan utgår ifrån att kunskap 
konstrueras av människor och att lärande sker i ett samspel mellan individer och  
omgivningen. Lärande är en aktiv individuell och social process. Denna syn på kunskap och 
lärande får konsekvenser för hur eleverna ges möjlighet att lära. Det får också konsekvenser 
för hur läraren ser på sättet att få kunskap om elevens lärande och hur elevens lärande kan 
beskrivas. ”…varje bedömning av elevers kunskaper måste utformas som en konsekvens av 
hur man anser… att lärande sker…”(Korp, 2003, sid.60). Om bedömningen ska kunna 
stimulera elevernas lärande behöver den integreras i undervisningen. Det är viktigt att både 
lärprocesserna och resultatet av lärandet tas med i bedömningen.  
 
Den syn på kunskap och lärande läraren har visar sig i hur han/hon, i sin undervisning, skapar 
förutsättningar för eleverna att lära. Genom sättet att arrangera undervisningen avgör läraren 
också vad som är viktigt och möjligt att bedöma samt hur bedömningen kan utformas.  
 
                 Bedömning kan inte ses fristående från synen på kunskap och synen på  
                 lärande. Sättet att göra bedömningar samspelar med och påverkas av den 
                 kunskapssyn som råder. Samtidigt påverkar också sättet att samla in  
                 underlag för bedömning den syn på kunskap som kommer att råda i 
                 klassrummet (Skolverket, Bedömning och betygsättning, 2001a, 
                 sid.15 -16).   
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Regler om hur betygsättning ska gå till finns uttryckta i skollagen, läroplanen och andra 
föreskrifter. Dessa regler är inte alltid så enkla att tolka, vilket visas genom de många frågor 
om bedömning Skolverket får från lärare och elever. Skolverket skriver att betygsfrågan 
behöver tas upp i professionella samtal (Skolverket, 2001a).  
 
Betygsfrågan är i högsta grad aktuell och viktig. Det är också viktigt att diskutera frågan i 
relation till syn på  kunskap och lärande. Enligt Skolverkets dokument (2000, 2001a) 
använder lärare en mängd olika sätt att skaffa sig underlag för att bedöma elevers kunskaper. 
Men det framgår inte hur dessa olika sätt att göra bedömningar kan relateras till kunskapssyn 
eller hur bedömning integreras i undervisningen. Det verkar finnas ett uttalat behov av 
pedagogiska samtal om bedömning och kunskapssyn.  
 
I mitt arbete som lärare på lärarutbildningen ingår bland annat att skapa förutsättningar för de 
blivande lärarna att lära om bedömning och betygssättning. Myndigheten för skolutveckling 
(2004) skriver att all lärarutbildning måste ”… ge examinerade lärare grundläggande 
kunskaper om och förståelse för det system som lärares bedömning och betygssättning utgår 
ifrån” (sid.14). Detta är en anledning att skaffa mig kunskap om bedömningsfrågor. 
 
1.1  Syfte och frågeställningar 
 
I den här uppsatsen vill jag ta reda på hur lärare i grundskolans år åtta och nio resonerar kring   
arbetet med att bedöma och betygsätta elevers allsidiga kunskaper. Jag vill försöka ge en bild 
av lärares erfarenheter och uppfattningar av sitt arbete. Genom att möta lärarna i ett 
gruppsamtal hoppas jag, att det också ger dem ett tillfälle att tillsammans reflektera över sin 
egen yrkesutövning. 
 
Den forskning inom bedömningsområdet som genomförts i Sverige berör till stor del prov och 
utvärderingar. Jag tycker att valet av problemområde/frågeställning kan motiveras av att det 
finns få studier som rör frågor om lärares arbete med kunskapsbedömning (Korp, 2003, 
Lindberg, 2005). Det är viktigt för lärare och elever att kunskap kan utvecklas utifrån 
erfarenheter av olika bedömningspraktiker i grundskolan. Det är också angeläget att försöka 
synliggöra lärarnas uppfattningar och erfarenheter av arbetet med bedömningsfrågor. För att 
kunna hjälpa studenterna på lärarutbildningen att utveckla sina kunskaper om bedömning och 
betygssättning behöver jag skaffa mig mer kunskap inom detta område. 
 
Skolverket (2001a) skriver att läraren, utifrån dagens läro- och kursplaner, behöver vara aktiv 
för att på olika sätt skaffa sig underlag för bedömning av elevernas kunskaper. Hur ser lärares 
arbete med kunskapsbedömning i klassrummet ut, enligt lärarna själva? Genom att få svar på 
frågeställningarna nedan hoppas jag kunna ge en bild av detta arbete. 
 
- Hur uppfattar lärare sitt arbete med att bedöma och betygssätta elevers kunskaper? Vilka 
  erfarenheter har lärare? 
- Vilka strategier använder lärare för att bedöma och betygssätta elevers kunskaper? 
 
1.2 Avgränsning 
 
Mycket av tidigare svensk forskning utgår ifrån eller sätter styrdokumenten i relation till 
lärares uppfattningar av bedömning och betygssättning. Jag har valt att inte göra det, utan att 
enbart studera lärares egna utsagor om sitt arbete. Lärares arbete med kunskapsbedömning 
synliggörs inte så ofta utifrån lärares eget perspektiv, varken i forskning, litteratur eller i 
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media. Detta är en anledning till att jag valt att försöka göra det. Ett annat skäl är att frågor 
som rör bedömning blivit alltmer aktuella mot bakgrund av internationella jämförelser och 
strävan efter gemensamma betygssystem. Jag tycker därför det är viktigt att 
bedömningsområdet studeras. 
 
Frågor om bedömning och betygssättning rör i allra högsta grad eleverna. Jag kommer dock 
inte att ta med elevernas perspektiv i detta arbete, utan avgränsar mig till betygssättande 
grundskollärares erfarenheter och uppfattningar det vill säga lärare som undervisar i år åtta 
och nio. 
 
1.3 Begrepp 
 
När det gäller begreppet ”bedömning” används i forskningen både formativ och summativ 
bedömning. Enligt Korp (2003) har formativ bedömning till syfte att hjälpa eleven att lära och 
utvecklas. Den har alltså ett pedagogiskt syfte och används inte för att skilja ut eller 
rangordna. Fokus för bedömningen är snarare processen än resultatet. Summativ bedömning 
är kopplad till någon form av betygssättning eller rangordning av eleverna. I min 
undersökning kommer jag att använda mig av båda dessa definitioner. Bedömningsbegreppet 
kommer att behandlas mer utförligt nedan. 
 
I min studie har jag valt en fenomenografisk ansats. Inom denna ansats är begreppet 
uppfattning centralt. När vi i vardagssamtal använder ordet ”uppfattning”, så gör vi det i 
betydelsen ”åsikt”. Vi har en uppfattning, en åsikt om något. Men inom fenomenografin 
innebär begreppet uppfattning av något, inte något intuitivt, utan hur vi på ett grundläggande 
sätt förstår något. 
 

1.4 Socialkonstruktivistiskt perspektiv     
Enligt socialkonstruktivismen skapas kunskap utifrån en kontext. Människan konstruerar sin 
uppfattning av världen utifrån de erfarenheter hon har och det sammanhang hon ingår i 
(Claesson, 2007). I min undersökning utgör klassrummet, bedömningspraktiken, denna 
kontext. Jag har valt tre socialkonstruktivistiska utgångspunkter, som jag tycker kan användas 
för att belysa hur lärares uppfattningar av sitt arbete med att bedöma elevers kunskaper 
konstrueras utifrån de erfarenheter han/hon gör i klassrummet. Dessa tre utgångspunkter kan 
också relateras till sociokulturell teori, som betonar lärandets situerade och sociala karaktär 
(Säljö, 2000). 
 
Den första utgångspunkten handlar om att vi konstruerar vår kunskap med hjälp av språkliga 
begrepp. Språket är något socialt och kunskapen är socialt konstruerad (Wenneberg, 2001). 
Enligt sociokulturell teori är språket ett redskap för att kunna förstå och hantera omvärlden. 
Språket är en förutsättning för att kunna kommunicera. Genom kommunikation får individen 
möjligheter att utveckla sin kunskap. Samspelet med andra människor är en förutsättning för 
lärande enligt det sociokulturella perspektivet. Kunskapen är socialt konstruerad (Säljö, 
2000). I bedömningssituationen är språkanvändningen och kommunikationen mellan lärare 
och elever ytterst viktiga. Om läraren ska kunna skaffa sig en uppfattning av elevernas 
kunskaper och kunna bedöma dessa blir förmågan att kommunicera central.  
 
Den andra utgångspunkten är det omgivande samhällets betydelse för konstruktion av 
kunskap. Vår kunskap påverkas av den tid och det samhälle vi lever i (Wenneberg, 2001). Ur 
ett sociokulturellt perspektiv ses kunskap som situationsbundet. Våra handlingar avgörs av de 
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förutsättningar vi uppfattar råda i en social praktik. Genom att delta i en social praktik 
utvecklar vi vår förtrogenhet. Det innebär att vi lär oss hur vi ska agera och bete oss genom att  
delta i och vara en del av ett visst socialt sammanhang (Säljö, 2000). I min undersökning 
utgörs det situerade lärandet av klassrummet, bedömningspraktiken. Hur lärarna tolkar denna 
bedömningssituation och samhällets förväntningar på vad eleverna ska kunna kommer att 
vara avgörande för deras uppfattningar av bedömningsarbetet. 
 
Den tredje utgångspunkten utgörs av den socialt skapade teknologin med vars hjälp vi kan få 
detaljerad kunskap om omgivningen (Wenneberg, 2001). För att förstå hur människor lär och 
hanterar olika situationer behöver vi, enligt ett sociokulturellt perspektiv, se hur de fungerar i 
samspel med artefakter det vill säga se förmågan att använda fysiska redskap. Hur individen 
tar till sig och har förmåga att använda dessa redskap blir avgörande för lärandet (Säljö, 
2000). Dessa redskap förekommer i alla samhällets verksamheter, naturligtvis också i skolan. 
I klassrummet kommer elevens förmåga att ta till sig och använda dessa redskap att utgöra en 
del av det som bedöms.  
 
1.5 Bakgrund 
 
Jag kommer nedan att kortfattat och övergripande redogöra för några områden som utgör 
bakgrund mot vilka lärares arbete med kunskapsbedömning kan förstås. Först kommer jag att 
ta upp olika betygssystem utifrån den syn på kunskap som är relaterad till respektive system. 
Därefter kommer jag att ta upp de styrdokument för grundskolan som utgör direktiv och 
redskap för lärares undervisning och bedömningsarbete.  
 
1.5.1 Betygssystem och kunskapssyn - en kort tillbakablick 
 
Sedan grundskolan infördes 1962 har det funnits två betygssystem; det relativa och det 
målstyrda. Jag har valt att kortfattat även ta upp det absoluta betygssystemet för att göra 
skillnaderna mellan de olika sätten att se på kunskap och därmed bedömning och 
betygssättning tydligare. Även om betygssystemen inte är aktuella idag, så existerar 
kunskapssynen. 
 
Tanken bakom det absoluta betygssystemet, som fanns fram till början av 1960-talet, utgick 
från att det existerar en absolut och säker kunskap som ska föras över till eleverna. Kunskapen 
skulle vara mätbar och därmed kvantitativ till sin karaktär (Skolverket, 2001b, Selghed, 2006, 
Tholin, 2006). Denna syn på kunskap stämmer väl överens med behaviorismen. Enligt detta 
synsätt ska ämnesinnehållet brytas ner i små delar. Eleven lär i små steg mot ökad 
svårighetsgrad; från det enkla till det komplexa. För att klara den komplexa nivån måste 
eleven först klara av den grundläggande nivån. Kunskapen är inte kontextberoende. Läraren 
överför kunskap till eleven, vars uppgift är att komma ihåg denna. Bedömningen avser det 
eleven minns och kan återge. Det som mäts är förmågan att reproducera (Scherp & Scherp, 
2002).   
 
Betygssättningen, i form av en sjugradig bokstavsskala, innebar att elevernas kunskaper 
jämfördes med de kunskaper som angavs i kursplanen. Varje betygssteg motsvaras av ett visst 
mått av kunskap. Det fanns inga anvisningar eller regler för lärarnas betygssättning 
(Skolverket, 2001b, Selghed, 2006, Tholin, 2006).  
 
Det främsta syftet med det relativa eller det grupprelaterade betygssystemet var att på ett 
tillförlitligt sätt rangordna elever. Härigenom anpassades betygssystemet för urval till högre 
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studier. Betygsstegen definierades inte utifrån målen i kursplanerna utan utifrån 
fördelningsprocent. Detta innebar att man utgick ifrån genomsnittseleverna, som fick 
medelbetyget 3, övriga betygssteg definierades som avvikelser från detta medelbetyg. Det 
bestämdes alltså på förhand hur stor andel av eleverna som skulle ha ett visst betyg. Tanken 
var att betygen skulle ge information om en elevs prestationer i förhållande till alla andra 
elever inom samma ämne och årskurs, men de angav inte på något tydligt sätt individens 
kunskapsnivå eller vari kunskapsskillnaderna bestod (SOU 1992:86, Egidius, 2001, 
Skolverket, 2001b).  
 
Införandet av det relativa betygssystemet kan spåras till intelligenspsykologin, som hade stort 
inflytande i Sverige under 1950-talet. Inom denna vetenskap mäts till exempel intelligens 
genom att ange hur långt från medelvärdet en individ befinner sig på ett test, i syfte att göra 
urval och rangordna individer. På samma sätt som intelligenstesterna konstruerades sågs 
också möjlighet att kunna betygssätta elever (Egidius, 2001, Måhl, 1994). 
 
Från och med läsåret 1995/1996 infördes det mål - och kunskapsrelaterade betygssystemet i 
grundskolan. Det som ska betygssättas enligt detta betygssystem är elevernas prestationer i 
förhållande till i vilken utsträckning de har lyckats uppfylla de mål och kriterier som anges för 
respektive ämne. Kriterierna är tänkta att göra det lättare för läraren att avgöra om en elevs 
prestationer visar den kvalitet i kunnande som krävs för ett visst betyg (Skolverket, 2001b). 
Betyg sätts varje termin från och med år 8. Det finns tre betygsbeteckningar Godkänd (G), 
Väl godkänd (VG) och Mycket väl godkänd (MVG). De olika betygsstegen representerar 
vissa kvaliteter i kunnandet, som alla elever med motsvarande betyg ska ha uppnått. 
Betygssättning är myndighetsutövning och kan inte överklagas. Ämnes-/kursbetyg skall sättas 
av läraren. I läroplanernas kunskapssyn eftersträvas helhet, kreativitet och självständigt 
tänkande. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga i att självständigt söka 
kunskap, utveckla ansvar för sina studier. Detta innebär både att söka kunskap och att själv 
bedöma sitt arbete (Skolverket, 2000). 
 
1.5.2 Styrdokument  
 
1.5.2.1 Nationell nivå 
 
De styrdokument på nationell nivå som reglerar grundskolans kunskapsuppdrag är skollagen, 
grundskoleförordningen, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94),  kursplaner och 
betygskriterier. Regler för betygssättning finns också i skolverkets föreskrifter (SKOLFS). I 
styrdokumenten anger staten de nationella ambitioner och krav som ska möjliggöra 
likvärdighet i skolan. Dessa dokument, som utgör en helhet, innehåller en gemensam 
grundsyn vilken ska synliggöras i undervisningen (Skolverket, 2006a). 
 
Av skrivningarna i läroplanen framgår att betyg ska gälla kunskaper i ämnet samt att 
bedömning och betygssättning ska ske med kursplanernas mål och betygskriterier som 
utgångspunkt. Det innebär att närvaro, flit, ambition, läxläsning, lektionsarbete med mera inte 
i sig ska vara grund för betygssättning, såvida det inte direkt är en förutsättning för att målen 
ska kunna nås. Av riktlinjerna framgår att läraren skall utnyttja all tillgänglig information om 
elevernas kunskaper och bedöma dessa kunskaper allsidigt (Lpo94). Att bedömningen ska 
vara allsidig innebär att läraren bör grunda sin bedömning på varierande bedömningsformer 
och vid flera bedömningstillfällen. Det är också viktigt att lärare för samtal med kollegor om 
betygsfrågor till exempel tolkningen av betygskriterier (Skolverket, 2004a). 
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Elev och hem ska fortlöpande informeras om elevens studieresultat och utvecklingsbehov. 
Syftet är att eleven när betygssättningstillfället kommer ska vara väl informerad om vilket 
betyg läraren kommer att sätta och vilka grunderna är för detta.  
 
Av kursplanerna framgår hur ett ämne bidrar till att en elevs utveckling följer de värden och 
mål som anges i läroplanen. Avsnittet om Bedömningens inriktning tar upp de kunskaper och 
kvaliteter i kunskaperna som ska bedömas i alla betygssteg. Detta avsnitt ska vara ett stöd i 
det lokala arbetet med att göra de kunskapskvaliteter som är grunden för bedömning konkreta. 
I den sista delen av kursplanerna finns betygskriterier. Där redogörs för vilka kunskaper som 
krävs för att erhålla betyget Väl godkänd respektive Mycket väl godkänd (Skolverket, 2006b). 
 
1.5.2.2 Lokal nivå  
 
På lokal nivå ska det finnas en skolplan och en arbetsplan. I skolplanen ska kommunen bland 
annat redogöra för hur målen i de nationella styrdokumenten ska uppnås i den egna 
kommunen. I arbetsplanen redogör den enskilda skolan för hur verksamheten ska organiseras, 
hur målen på nationell och kommunal nivå ska uppnås. Arbetsplanen är en slags lokal 
läroplan, som utformas utifrån speciella förhållanden på den egna skolan (Skolverket, 1996). 
De lokala tolkningarna får inte strida mot, ta bort eller lägga till krav till de nationella målen. 
Rektor ansvarar för upprättandet av en lokal arbetsplan (Skolverket, 2006a). 
 
Från och med den 1 januari 2006 ska det också finnas en individuell utvecklingsplan för varje 
elev. Tanken är att utvecklingsplanen ska utgöra ett stöd och vara ett aktivt redskap i  den 
individuella elevens lärandeprocess. Läraren ansvarar för att, i samarbete med elev och 
vårdnadshavare, upprätta en plan för elevens fortsatta lärande i riktning mot de mål som 
anges. Den individuella utvecklingsplanen syftar bland annat till att ge eleven ökat inflytande 
och möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande (Skolverket, 2005). 
 
De styrdokument som redovisats ovan utgör grunden för lärarens arbete med att utveckla och 
bedöma elevers kunskaper. 
 
1.5.3 Kunskapssyn och bedömning i grundskolans aktuella styrdokument. 
 
Varje skolsystem och läroplan bygger på föreställningar om vad kunskap är och hur lärande 
sker. Kunskapssynen i grundskolans nuvarande styrdokument innebär att kunskap ses som 
konstruerad av människor. Människan försöker förstå och förklara sina upplevelser av 
omvärlden för att ge dessa mening (SOU 1992:94, Skolverket 2001b). Grundläggande enligt 
konstruktivistisk teori är att individen själv är aktiv i meningsskapande och kunskapsprocess. 
Det är inte läraren som överför kunskap. Eleven lär sig genom att agera och självständigt lösa 
problem. Lärande innebär en förändring av kognitiva scheman. Denna förändring av scheman 
sker när eleven ställs inför nya situationer eller utmaningar och de erfarenheter och 
föreställningar eleven redan har inte stämmer överens med det nya. I undervisningen behöver 
läraren utgå från elevens förförståelse och ge möjlighet för eleven att göra nya erfarenheter. 
Eftersom eleven, enligt detta synsätt, själv konstruerar kunskap behöver han/hon utveckla 
strategier för sitt lärande och också lära sig om sitt eget lärande. Bedömningen behöver 
utformas så att eleven också får använda sina kognitiva strategier och vara en hjälp för eleven 
att uppmärksamma sin egen kunskapsutveckling (Gipps,1995, Säljö, 2000, Korp, 2003).  
 
Den kollektiva kunskapen ses med detta synsätt som en mänsklig konstruktion vilken är 
sanktionerad av det rådande samhället. Det innebär att den kollektiva kunskapen är socialt 
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konstruerad. Enligt sociokulturell teori skapas mening i de sociala och kulturella sammanhang 
som individen ingår i. Meningsskapande sker alltså i en social kontext till skillnad från inom 
konstruktivismen där denna process i huvudsak är individuell. Lärande sker alltid i ett visst 
sammanhang och det är elevens uppfattningar av denna situation som avgör elevens 
kunskaper. Kunskaper ses som sociala konstruktioner, vilka är formade av kulturella villkor. I 
undervisningen ska läraren försöka identifiera var eleven befinner sig i sin 
kunskapsutveckling och hur hon/han, med stöd av omgivningen, kan utvecklas vidare. Det 
innebär att hjälpa eleven flytta fram gränserna för den proximala utvecklingszonen genom att 
ge lämpligt utmanande uppgifter (Säljö, 2000). Ur bedömningssynpunkt är det, enligt denna 
teori, viktigare att veta vad eleven kan klara av att göra under optimala förhållanden än vad 
eleven i allmänhet brukar prestera. Eftersom den språkliga kommunikationen har stor 
betydelse i sociokulturell teori blir det viktigt hur den språkliga utformningen av till exempel 
ett prov görs. Enligt sociokulturell teori är interaktion och samarbete grundläggande för 
elevens lärande. Det innebär att kommunikation är en förutsättning för lärande. Detta borde 
medföra att man vid bedömningen tar hänsyn till att lärandet ingår i ett sammanhang och har 
en social karaktär (Gipps, 1995, Korp, 2003).  
 
Individens lärande och konstruktion av kunskap sker i samspel med och som en del av 
omgivningen. Människans konstruktion av kunskap och lärande ses både som aktiva 
individuella och sociala processer. Dessa processer engagerar såväl individen som dennes 
samspel med omgivningen (SOU 1992:94, Skolverket 2001b, Säljö, 2005 ). 
 
Carlgren (1992, sid.26) menar att det framför allt är tre aspekter av kunskap som fått alltmer 
betydelse i senare tids forskning och som påverkat kunskapssynen i grundskolans läroplan. 
Dessa är: 
 

1. Kunskapens konstruktiva aspekt. Kunskap är inte avbildning av världen, utan ett  
      sätt att göra världen begriplig. Kunskaper utvecklas i ett växelspel mellan vad man 
      vill uppnå – den kunskap man redan har – problem man upplever med utgångspunkt 
       i denna samt de erfarenheter man gör. 

      2.    Kunskapen kontextuella aspekt. Kunskap är beroende av sitt sammanhang, vilket  
      utgör den (tysta) grund mot vilken kunskapen blir begriplig. 
3  . Kunskapens funktionella aspekt – kunskap som redskap.  

 
Kunskapssynen i Lpo94 uttrycks också i fyra olika, dialektiskt samspelande kunskapsformer; 
förståelse, förtrogenhet, fakta och färdighet. Kunskapens former och vad som räknas som 
kunskap varierar mellan olika områden och över tid (Carlgren, 1992, sid.32).  
 

1. Faktakunskaper – vi vet att något förhåller sig på ena eller andra sättet. Kunskap som  
kan mätas i termer av mer eller mindre. Dessa kunskaper har kvantitativ karaktär. 

2. Förståelsekunskap – karaktäriseras av en kvalitativ dimension. Samma fenomen kan  
      förstås på kvalitativt olika sätt. Att förstå är att begripa, att uppfatta innebörden i ett  
      fenomen. 

Fakta och förståelse är intimt förbundna med varandra. Förståelsen avgör vilka ”fakta” vi kan uppfatta. 
Det är fakta, som vi med förståelse försöker se en mening i. 
   
      3.   Färdighet – vi vet hur något ska göras och kan utföra det. Färdighet kan ses som den 
            praktiska motsvarigheten till den teoretiska förståelsen.  

4. Förtrogenhetskunskap – är ofta förenad med sinnliga upplevelser och utgör kunskapens  
             tysta dimension. Genom att delta i praktiska verksamheter lär vi oss reglerna i dessa 
            verksamheter. Förtrogenhet innebär att man kan tillämpa dessa regler. 
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Enligt Carlgren (1992) är syftet med en urskiljning av dessa kunskapsformer att synliggöra  
de många olika sätt som kunskaper kommer till uttryck på samt att förhindra ensidig 
användning av kunskapsbegreppet. Carlgren (2002) menar att det är viktigt att inte se de fyra 
kunskapsformerna som olika slags kunskap, utan som aspekter av kunskap. 
 
Utifrån denna syn på kunskap blir det viktigt att använda varierande bedömningsmetoder 
avpassade för att utvärdera och främja lärande av olika slag inom olika områden (Skolverket, 
2002). ”Läroplanens nya inriktning innebär att prov som är ensidigt inriktade mot återgivning 
av encyklopedisk kunskap inte längre är relevanta i förhållande till de officiella 
undervisningsmålen” (Korp, 2003, sid.47). 
 
2. TIDIGARE FORSKNING 
 
Lindberg (2005) gör en grundlig genomgång av svensk forskning inom området under 
perioden 1990 – 2005. Denna översikt omfattar svensk forskning och svenska texter 
publicerade nationellt såväl som internationellt. Den sträcker sig från förskola till och med 
högskola. Av genomgången framgår att en stor del av den forskning som bedrivits om 
kunskapsbedömning kan relateras till nationella och internationella ämnesprov och mätningar. 
Lindberg skriver att det saknas studier om bedömning och betygssättning som görs i 
klassrumskontext. Hon menar också att det inte går att få någon tydlig bild av lärar- och 
elevperspektiv på bedömning, eftersom studierna är för få.  
 
Även Korp (2003) har skrivit en forskningsöversikt inom området kunskapsbedömning, men 
denna studie bygger främst på internationell forskning. Hon menar att empiriska studier inom 
området är förhållandevis få i Sverige och att de ofta har karaktären av utvärderingar. Av 
Korps genomgång framgår att det har skett stora förändringar i den anglosaxiska världen 
under de senaste tjugo åren när det gäller hur man ser på och använder bedömning. Hon 
skriver att syftet med kunskapsbedömning har utökats från att omfatta betygssättning till att 
också vara ett stöd för individers lärande och ett redskap för att utveckla undervisningen i 
klassrummet. Korp menar att, om bedömningen också ska avse lärprocesserna, inte bara 
resultatet, och integreras i undervisningen behöver formerna för kunskapsbedömning 
förändras och eleverna göras delaktiga i bedömningsprocessen. 
 
2.1 Syn på kunskap – syn på bedömning 
 
Bedömning kan inte ses som isolerad från synen på kunskap och lärande. Lärarens sätt att 
bedöma elevens kunskaper påverkas av hans/hennes kunskapssyn (Skolverket, 2001b). 
Om sättet att bedöma elevers kunskaper påverkar synen på kunskap i klassrummet, så innebär 
det att bedömning måste ses som en integrerad del i undervisningen. Då räcker det inte med 
att mäta kunskaper, utan bedömningen behöver också stimulera till det lärande som 
undervisningen syftar till (Korp, 2003).  
           
           Bedömning bör betraktas som del i en undervisande – bedömande - utvärderande  
           process, som i alla faser ger tillbaka information både till läraren och eleven för  
           vidare undervisande syften (formativ bedömning), för att starta nya avstamp i den 
          undervisande-lärande kontexten och för … utvärderingen av undervisningen  
          (summativ bedömning) (Annerstedt, 2002, sid.127). 
 
Det betyder också att bedömningen inte enbart kan ske vid enstaka tillfällen, till exempel vid 
slutet av ett genomgånget arbetsområde eller i slutet av terminen, utan måste ske 
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kontinuerligt. Trots detta så dominerar de skriftliga proven undervisningen mycket starkt. 
Eleverna utvecklar nyttobetonade betygsstrategier och struntar i att lära för lärandets skull. 
(Skolverket, 2000, Törnvall, 2002). 
 
Det är de skriftliga proven som har det avgörande inflytandet på hur eleven studerar, därför att 
eleverna anpassar sin inlärningsstrategi till provens utformning och därför att eleverna bygger 
upp sin bild av vad kunskap i det studerade ämnet innebär utifrån provens frågor. Olika typer 
av frågor definierar kunskaper i ämnet på olika sätt utifrån olika kunskapssyn. Eftersom det är 
provens utformning som avgör elevernas kunskapssyn och studiestrategier är det sant att 
proven avgör den verkliga effekten av all utbildning. En lärare måste alltså konstruera prov 
som både uttrycker hans eller hennes kunskapssyn och som definierar de verkliga målen med 
undervisningen (Skolverket, 2004b). 
 
Läromedlens instuderingsfrågor utgör ofta förebilder för proven, eftersom det ses som en 
fördel att de är lätta att rätta med poäng. Den samlade poängen uppfattas som ett ”objektivt” 
mått på elevernas kunskaper. Den behavioristiska synen på objektivitet har uttolkats så att 
flervalsfrågor och kortsvarsfrågor är objektiva just därför att de kan bedömas med siffror. 
Detta, menar Måhl (1994) upprätthåller behaviorismens kunskapssyn med en uppdelning av 
helheter i delar med utgångspunkt från att helheten är summan av delarna. 
 
2.1.1 Förändrad syn på bedömning 
 
I och med införandet av den nu aktuella läroplanen (Lpo94) skrevs en ny syn på kunskap och 
lärande fram. Med den förändrade kunskapssynen följde också en förändrad syn på 
bedömning. 
  
Av grundskolans  styrdokument och betygssystem framgår samhällets syn på kunskap. Synen 
på kunskap i dessa dokument har förändrats. Tydligast blir förändringen vid en jämförelse av 
det så kallade ”absoluta betygssystemet” och ”det mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystemet”. Utifrån ett behavioristiskt perspektiv är det läraren som för över kunskap till 
eleven. Detta synsätt har ersatts av konstruktivistiska och sociokulturella perspektiv. Enligt 
dessa teorier konstruerar individen själv, antingen på egen hand eller tillsammans med andra, 
kunskap. Detta medför att eleven behöver utveckla lärandestrategier och metakognitiv 
förmåga. Det medför också att eleven är aktiv inte bara i lärandeprocessen, utan också i 
bedömningsprocessen (Segers, Dochy & Cascallar, 2003). Korp (2003) menar att det också 
medför att bedömning måste ingå i arbetssättet och ställer förändrade krav på formerna för 
bedömning.  
 
Ett exempel på hur lärare kan hjälpa elever att utveckla förmåga till självvärdering är arbete 
med portfolio. I Skolverkets rapport Att bedöma eller döma (2002) ger tre olika författare, 
Dysthe, Johansson och Lindström, exempel på hur denna integrering kan ske genom 
portföljmetoden. Genom att eleverna är delaktiga i granskningen av sitt arbete, gäller både 
process och produkt, utvecklas deras förmåga att reflektera över sitt eget lärande och vad de 
presterat. Eleverna är delaktiga i bedömningen, vilket gör att de också måste granska sitt 
arbete i relation till givna kvalitetskriterier (Lindström, 2007). Ett par av de studier som 
redogörs för av Black & William (1998) visar att arbetet med portfolio också påverkar 
lärarens sätt att undervisa och att läraren, genom att hjälpa eleverna att reflektera, har medfört 
att de reflekterar mer själva. 
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Den förändrade synen på kunskap och lärande medför en omprövning när det gäller synen på 
bedömning. De viktiga förändringarna går från en testande kultur till en bedömningskultur 
med en mängd olika bedömningsformer och från bedömning som en isolerad, 
dekontextualiserad företeelse till integrerad och kontextberoende (Segers, Dochy & Cascallar, 
2003). Bedömning används, utifrån dagens styrdokument, för en mängd olika syften till 
exempel som stöd för undervisning och lärande, för att ge information om elever, lärare och 
skolor och fungera vid urvalsförfarande (Gipps, & Murphy, 1994).  
 
Dessa förändringar har medfört att sättet att se på bedömning och betygssättning har 
påverkats. Flera forskare, framför allt internationellt, skriver om ett paradigmskifte eller ett 
”omtänkande” när det gäller bedömning (Korp, 2003, Lindström, 2005). Ett paradigm innebär 
en uppsättning begrepp, som ger ramarna inom vilka vi ser och förstår särskilda problem och 
handlingar. Paradigmet inom vilket vi arbetar bestämmer vad vi letar efter, på vilket sätt vi 
konstruerar det vi observerar och hur vi hanterar problem som uppstår. Ett paradigmskifte 
uppstår när det gamla paradigmet inte förmår ta hand om ett viktigt problem (Gipps & 
Murphy,1994). Utifrån denna definition skulle man kunna säga att ”paradigmet” utgör en 
slags teoretisk referensram. Denna teoretiska referensram utgörs av synen på kunskap och 
lärande.  
 
2.1.2 Formativ och summativ bedömning. 
 
I litteraturen, främst den internationella, diskuteras många olika uppfattningar om hur 
begreppen formativ repektive summativ bedömning ska definieras. Det verkar dock finnas en 
enighet när det gäller att formativ bedömning syftar till att stödja lärande och summativ 
bedömning handlar om att kontrollera kunskapsutveckling i syfte att betygssätta eller 
rangordna. Jag har trots dessa oklarheter när det gäller begreppen valt att använda mig av 
dem. Jag tror att de kan hjälpa till att synliggöra lärarens arbete med kunskapsbedömning, 
även om uppdelningen formativ – summativ oftast används i teoretiska sammanhang.  
 
Newton (2007) refererar till Halen (2005) som menar att det inte handlar om olika former 
eller typer av bedömning. De diskuteras åtskiljda bara därför att de har olika syften; samma 
information, insamlat på samma sätt skulle kallas formativ om den användes för att stödja 
lärande och undervisning, eller summativ om den bara utnyttjades för betygssättning. 
Newtons punkter nedan visar på några av de svårigheter som är förknippade med begreppen.  
 

1. Distinktionen mellan formativ och summativ prioriteras ofta i teoretiska diskussioner. 
Den formativa kontra den summativa distinktionen antas på något sätt vara 
fundamental. 

2. Det antas att distinktionen sätter ljuset på beskaffenheten hos bedömningshändelsen i 
sig. 

3. Det verkar vara allmänt accepterat att distinktionen rör beskaffenheten hos 
bedömningssyftet och användningen av bedömningsresultatet. 

4. Summativ bedömning associeras med en mängd olika syften. 
Bedömning förekommer inte bara i en mängd olika former, utan också av olika anledningar 
och underliggande teorier. Detta avgör och begränsar vilken typ av bedömning som är 
adekvat. Den första frågan man behöver ställa sig för att avgöra detta är: Vad ska 
bedömningen användas till? Vad är dess främsta syfte? Den andra frågan lyder: Vilket slags 
lärande vill vi uppnå? (Gipps & Murphy, 1994). 
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När bedömning är en integrerad del av undervisningen och görs av läraren för att ta reda på 
vad och hur eleven förstår i syfte att bestämma hur undervisningen behöver utformas för att 
kunna utveckla lärande är det formativ bedömning (Gipps, 1995). Fokus för intresset i denna 
bedömning är lika mycket vad individen kan lära sig som vad han/hon redan kan och det är 
bara i samarbete med den lärande som användbar bedömning kan göras (Black & William, 
1998). Denna form av bedömning inbegriper att informationen från bedömningen ska 
återkopplas till undervisnings- och lärandeprocessen (Gipps, 1995).   
 
Summativ bedömning genomförs efter ett avslutat ämnesområde och syftet är att kontrollera 
eller mäta resultatet av lärande, oftast i relation till betygssättning. Denna bedömning är 
därmed inte integrerad i undervisningen (Gipps, 1995, Selghed, 2006).  
 
Skolverket (2004b) skriver att läroplanen betonar betydelsen av att läraren fortlöpande, under 
utbildningens gång, bedömer elevernas studieresultat. Med detta avses formativ bedömning. 
Vidare skriver Skolverket, med hänvisning till läroplanen, att vid betygssättningen, det vill 
säga den summativa utvärderingen, ska läraren använda sig av all tillgänglig information om 
elevens kunskaper. Betygskriterierna ska vara ett stöd för båda dessa bedömningsformer, men 
avgörande för den summativa. För att eleverna ska kunna ta ansvar för sitt eget lärande 
behöver de förstå vad de ska kunna, hur de kan gå tillväga för att lära sig och hur de kommer 
att bli bedömda och betygssatta (Myndigheten för skolutveckling, 2004).  
 
2.1.3 Feed-back 
 
Feedback kan ses som ett redskap för att hjälpa eleven vidare i sitt lärande. Feedback är alltså 
integrerad i både undervisnings- och lärandeprocessen och är i detta avseende intimt 
förknippad med formativ bedömning. Hattie & Timperley (2007) menar att beskaffenheten 
hos ”feed-back” kan tas som utgångspunkt för en diskussion om hur en teoretisk modell för 
formativ bedömning skulle kunna utvecklas. 
 
Gipps (1995) refererar till Sadler (1989), som även han menar att formativ bedömning är nära 
sammankopplad med feedback. För att lärarens feedback ska hjälpa eleven att utveckla sitt 
lärande måste den uttryckas på ett sådant sätt att eleven vet vad han/hon behöver göra för att 
bli bättre. Betyg eller att läraren bara berömmer; ”Bra!” är inte tillräckligt som stöd för att 
utveckla individens lärande. Beröm drar uppmärksamhet från uppgiften och får därför negativ 
effekt (Black & William, 1998). 
 
Frågan om feedback är komplex. Hattie & Timperley (2007) menar att huvudsyftet med 
feedback är att minska skillnaden mellan den aktuella förståelsen och prestationen och ett 
mål. Utgångspunkten för feedback är alltså att läraren har gjort en bedömning av elevens 
aktuella förståelse i förhållande till målet. För att lärarens feedback ska vara effektiv måste 
läraren och eleven ställa sig tre frågor: 1. Vilka är målen? Dessa mål måste vara tydligt 
definierade. 2. Vilka framsteg har gjorts i förhållande till målet? När informationen 
handlar om framsteg eller om hur arbetet kan fortsättas blir feedbacken effektfull. 3. Vad 
behöver göras för att nå större framgång? För att leda till fördjupat lärande behöver eleven 
t.ex få större utmaningar och ett ökat självstyrt lärande, inte bara fler uppgifter. Författarna 
nämner fyra olika nivåer som feedback verkar på: Uppgiftsnivån handlar om hur bra 
uppgiften har förståtts eller utförts. Processnivån innebär den lärandeprocess som krävs för att 
förstå och lösa uppgiften. Den metakogntiva nivån är förmåga till självstyrt lärande och 
kontroll över arbetet. Samverkande faktorer är engagemang, kontroll och tillit. På den 
personliga nivån finns personliga värderingar. För att feedback ska vara verkningsfull behöver 
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läraren ta ställning till när, hur och på vilken nivå samt till vilken av de tre frågorna han/hon 
ska rikta sin feedback.  
 
Hattie & Timperley (2007) hänvisar till några klassrumsstudier om feedback som har 
genomförts av olika forskare. Undersökningarna visar att feedback på uppgiftsgiftsnivån 
sällan ges. När feedback ges på denna nivå är den oftast av korrigerande art. Oftast ges 
feedback på den personliga nivån. ”Svaga” elever får oftare feedback i form av beröm. 
Lärarens feedback till pojkar uppmärksammar brist på ansträngning eller dåligt uppförande. 
Flickor ges feedback i förhållande till förmåga. 
 
Feedback ges på olika sätt och den tas också emot olika. Lärarens feedback kan accepteras, 
modifieras eller förkastas av eleven (Hattie & Timperley, 2007). Elevens tolkning av 
informationen i lärarens feedback samt den egna självuppfattningen och motivationen avgör 
hur han/hon uppfattar sin förmåga att lära (Black & William, 1998). Eleven själv kan också 
söka feedback. Feedback inbegriper således både ett givande och tagande.  
 
Sammanfattning. 
Om lärarens feedback ska kunna bidra till att eleven utvecklar sitt lärande behöver den ha ett 
syfte, vara tydlig och meningsfull. Den behöver också utgå från den kunskap eleven redan 
har. Vidare är det vikigt att informationen driver på lärandeprocessen och kopplas till 
specifika och tydliga mål. Det är även viktigt att klassrumsklimatet uppmuntrar kamrat- och 
självvärdering och tillåter att lära av misstag. Lärarens feedback får inte utgöra ett hot mot 
individen på den personliga nivån (Hattie & Timperley, 2007).  
  
Om lärarens syfte med feedback är att uppmuntra elevens fortsatta arbete, motivera eller 
handleda för utvecklad förståelse innefattar det en viss självvärdering från elevens sida. Enligt 
konstruktivistisk och sociokulturell syn på lärande kan läraren inte utveckla förståelse åt 
eleven, denne behöver själv bli medveten om vad hon/han förstår och inte förstår för att kunna 
utveckla sitt lärande. 
 
2.2 Kunskapsbedömning i ett lärarperspektiv 
 
Jag har valt att här nedan i huvudsak bara ta med forskning som rör den svenska grundskolan 
och som anknyter till frågor som ligger nära mitt forskningsområde. Jag har också valt att 
enbart ta med den forskning som har genomförts efter grundskolans nuvarande styrdokument 
infördes. Detta innebär att den forskning som är relevant i enlighet med detta inte är speciellt 
omfattande. 
 
Mycket av det läraren gör varje dag under terminen kan relateras till betygssättning. Av 
Wedins (2007) avhandling framgår att lärarna har utvecklat strategier för att kunna handskas 
med betygssystemet i det vardagliga arbetet. De visar på en ökad arbetsbelastning som det 
nuvarande betygssystemet medfört, vilket har gjort att de utvecklat olika former av strategier 
för att hantera detta. (Wedin, 2007).  
 
Selghed (2004) visar i sin avhandling att lärare har fyra olika sätt att förhålla sig till 
betygssystemet. Dessa förhållningssätt kan relateras till de strategier lärare utvecklar. Det 
första sättet att förhålla sig kallar han ett professionellt verktyg. Centralt för detta 
förhållningssätt är uppfattningen att betygssystemet ger handlingsutrymme. Detta innebär att 
diskutera, arbeta med att tolka betygskriterier och utforma konkreta mål för undervisningen.  
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Diskussionerna föder tankar om den egna kunskapssynen och underlag för bedömning. 
Lärarna upplever att eleverna får ökad delaktighet i detta system. 
 
Det andra förhållningssättet, ett ofullständigt och arbetskrävande verktyg, beskrivs som styrt 
av regler. Det finns en önskan om detaljerade anvisningar och tydliga riktlinjer. Det finns en 
ovilja att engagera sig i lokalt kursplanearbete på grund av frustrationen över betygssystemet. 
Läromedelsprov och resultat på Nationella prov utgör underlag för betygssättning, eftersom 
dessa anses objektiva.  
 
Det tredje förhållningssätt Selghed (2006) beskriver kallar han för ett verktyg som mäter 
skolkunskap. Här finns en kritik mot betygssystem i allmänhet, därför att det anses att skolan 
ska utgöra en mötesplats med tid för varje individs utveckling. Underlag för betygssättning 
utgörs av bedömning i relation till aktuella kriterier, men i första hand i förhållande till den 
utveckling individen har uppnått.  
 
En bruksanvisning som inte följs är det fjärde förhållningssättet. Detta sätt att förhålla sig 
innebär att lita till den egna förmågan och erfarenheten av att sätta betyg. Betygsystemet ses 
delvis som överflödigt och betygskriterierna används inte regelbundet. Lärarna utvecklar, ofta 
i motsättning till gällande anvisningar, egna principer för att sätta betyg. Det huvudsakliga 
styrinstrumentet är läromedlen. 
 
Tholin (2006) menar att Skolverkets bristande anvisningar för tillämpning av betygssystemet 
har resulterat i att vissa skolor har tolkat den lokala friheten till att omfatta allt. Detta stämmer 
ganska väl överens med det förhållningssätt Selghed (2004) benämner En bruksanvisning som 
inte följs. Av Tholins avhandling framgår bilden av två olika lärare; Bilden visar å ena sidan 
en lärare som har en mycket traditionell syn på kunskap och ämne, en syn som inte 
överensstämmer med dagens styrdokument. Denne lärare, som enligt Tholin inte är speciellt 
professionell, kan använda betyg som ett sätt att disciplinera eleverna. Å andra sidan framgår 
av bilden läraren som försöker, trots brist på tid, information och erfarenhet av det nya 
uppdraget, att göra sitt bästa. Här kan man också se en viss överensstämmelse med de 
förhållningssätt Selghed presenterar. 
 
Arbete som kan relateras till betygssättning framstår som en betydande del av arbetet i 
vardagen. Wedin (2007) menar att betygssättande så gott som alltid pågår i den dagliga 
verksamheten. Lärarna försöker på alla möjliga sätt att få alla elever att visa vad de kan. I de 
flesta moment som kan relateras till betygssättning används relationer som ett viktigt redskap. 
Genom att använda sig av relationen till eleven i betygssamtalen försöker läraren att komma 
åt elevernas ambitionsnivå och diskutera den föreslagna betygsnivån. Eleverna blir på sätt och 
vis delaktiga i sin egen betygssättning. 
 
En helt annan bild av lärares kunskapsbedömning framgår av Törnvalls (2002) undersökning. 
Den bedömningsform lärare oftast använder är prov, gärna prov där resultaten kan presenteras 
i siffror. Lärarna menar att resultat på mätbara test och kunskapsprov som avser fakta kan 
användas för att informera föräldrar och motivera resursfördelning. Vidare anser de att prov 
också gagnar undervisningen, eleven läser på bättre och lär sig därmed mera. Läraren kan 
dessutom anpassa undervisningen efter provresultaten. Arbetet sker efter traditionella 
provmodeller, men lärarna upplever press från läroplanen att ändra bedömningssätt. Det anses 
svårt att bryta testtraditionen. 
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Sammanfattningsvis; utifrån resultaten från undersökningarna ovan är det svårt att ge en 
samlad bild av lärares arbete med bedömning och betygssättning. De bilder som ges är 
mycket olika. Lundahl (2006) skriver att olika viljor utanför skolan har olika intressen av att 
veta vad eleverna lär sig i skolan. Dessa viljor är motstridiga i relation till synen på skolans 
uppdrag, kunskap och undervisning. Det verkar som dessa spänningar även finns inom 
skolan. 
 
3. METOD 
 
I den här uppsatsen undersöks hur lärare i grundskolan beskriver sitt arbete med att bedöma 
och betygssätta elevers kunskaper. Lärarna berättade om det arbete de utförde i sina klassrum, 
inte vad de förväntas göra enligt styrdokumenten. För mig var det viktigt att försöka ge en 
bild av lärarnas bedömningsarbete utifrån deras egna beskrivningar, inte vad jag kunde 
uppfatta genom att finnas med i klassrummen. 
 
3.1 Ett kvalitativt perspektiv 
 
Ett kvalitativt förhållningssätt innebär att människan och hennes uppfattningar och 
upplevelser är i fokus. Forskaren studerar helst människor i verkliga situationer och försöker 
få förståelse av den sociala verkligheten, så som deltagarna tolkar denna. Det handlar alltså 
om människors uppfattade verklighet (Bryman, 2004). Patton (1989) menar att ett kvalitativt 
perspektiv betyder att forskaren försöker fånga vad människor har att säga med sina egna ord, 
att försöka synliggöra vad människors erfarenheter betyder för dem enligt deras uppfattningar 
och i deras vardag. Ett kvalitativt förhållningssätt till forskning innebär att forskaren utgår 
från empirin när man formulerar kategorier, begrepp eller teorier (Bryman, 2004).  Det 
handlar om att kunna beskriva egenskaper, karaktärisera något. Man försöker hitta de 
kategorier som bäst beskriver ett sammanhang i omvärlden (Larsson, 1986).  
 
3.2 Fenomenografisk ansats 
 
Fenomenografin uppmärksammar i huvudsak frågor som är relevanta för lärande och 
förståelse av pedagogiska sammanhang (Marton & Booth, 2000). Det som är gemensamt för 
den fenomenografiska forskningen är framför allt att den utgår från att människor har olika 
uppfattningar av företeelser och fenomen i omvärlden. Dessa olika uppfattningar beror på att 
människor gör olika erfarenheter utifrån sina olika sätt att förhålla sig till världen. Utifrån 
olika sätt att tolka sina erfarenheter har människor olika kunskap om dessa företeelser och 
fenomen. Det är olikheterna – variationerna i uppfattningar som är i fokus för 
fenomenografins intresse (Alexandersson, 1994a). 
 
Det är inte omvärlden som den är, som är centralt, utan den av människor uppfattade 
omvärlden (Alexandersson, 1994b) . I vardagligt tal används ofta ”uppfattning” synonymt 
med ”åsikt”. Man har en uppfattning, en åsikt om någon företeelse. Inom fenomenografin 
studeras människors uppfattningar av någon företeelse. Uppfattning innebär, enligt detta 
synsätt, hur människor på ett grundläggande sätt förstår företeelsen (Uljens, 1989). 
 
Fenomenografisk ansats handlar om att med utgångspunkt från empiri beskriva människors 
olika sätt att uppfatta omvärlden. Det handlar om människors egna uppfattningar av fenomen i 
sin vardag. Detta kallas för andra ordningens perspektiv, i motsats till första ordningens 
perspektiv som innebär att observera någon utifrån. I fenomenografiska studier utgörs den 
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empiriska grunden av intervjuer. Det finns en strävan efter att beskriva variationer i 
uppfattningar som skiljer sig kvalitativt åt. Det ska finnas tydliga åtskillnader mellan de olika 
innehållskategorierna (Larsson, 1986).  
 
Inom fenomenografin används även begreppet erfarenhet. Att” erfara” blir då motvarigheten 
till att ”uppfatta”. I analysen läggs vikt vid hur människor erfar en företeelse, innebörden, och 
på vilka sätt olika aspekter av erfarenheterna förhåller sig till varandra (Alexandersson, 1994). 
I min studie använder jag båda dessa begrepp. 
 
3.3 Fokusgrupper – fokuserad intervju 
 
Fokusgrupper kan vara ett redskap då man vill ha fram många olika uppfattningar i en viss 
fråga. Det är en form av gruppintervju med flera deltagare där ämnesområdet är relativt väl 
avgränsat. I fokusgruppen ges deltagarna möjlighet att lyfta fram frågeställningar som de 
anser intressanta och viktiga inom området. Individen får tillgång till andras uppfattningar och 
kan härigenom erinra sig egna erfarenheter, som de kanske inte skulle ha kommit att tänka på 
vid en individuell intervju. Deltagarna får tillfälle att diskutera och reflektera över egna och 
andras erfarenheter (Bryman, 2004). Det handlar om en viss grupp deltagares uppfattningar, 
inte enskilda individers synpunkter (Wibeck, 2000).  
 
I denna studie undersöks grundskollärares erfarenheter och uppfattningar av sitt arbete med 
att bedöma och betygssätta elevers kunskaper. Enligt Wibeck (2000) ger gruppintervju 
möjlighet för fler idéer och uppfattningar att komma fram än vid individuella intervjuer. Hon 
menar också att fokusgrupp är lämpligt när en grupp människor har en gemensam kulturell 
förståelse. I denna studie innebär detta en grupp lärare, som har sin vardag i grundskolans 
bedömningspraktik. Gruppmedlemmarna anstränger sig ofta för att förstå hur andra 
människor i gruppen gör i liknande situationer som de själva möter. Detta intresse för andra 
deltagares erfarenheter gör att gruppmedlemmarna ofta ställer frågor till varandra. Jag tror att 
detta kan bidra till att jag som samtalsledare kan få hjälp att komma på frågor som jag kanske 
inte hade tänkt på.  Jag hoppas också,  att om lärare får tillfälle att dela sina erfarenheter med 
andra lärare kan de ges möjlighet att reflektera över egna erfarenheter och lära av varandra. 
Det kan bli ett tillfälle för pedagogiskt samtal om bedömningsfrågor, vilket Skolverkets 
rapport (2000) visar att det finns behov av.  
 
Fokusgrupp kan användas både för att studera ”innehåll” det vill säga erfarenheter, 
uppfattningar av ett visst ämne och ”interaktionen” mellan gruppmedlemmarna (Wibeck, 
2000). Jag har valt att enbart studera deltagarnas uppfattningar av innehållet, inte hur de 
interagerar. 
 
När man arbetar med fokusgrupper används fokuserad intervju. Vid denna intervjuform 
används i första hand öppna frågor som rör en specifik företeelse. Intervjusituationen är 
förhållandevis ostrukturerad och intervjuaren, samtalsledaren eller moderatorn, ska inte vara 
alltför styrande. Ett stort utrymme lämnas åt deltagarna att själva kontrollera diskussionen. 
Samtalsledaren behöver tillåta en fri diskussion, men också ingripa för att få fart på 
diskussionen eller för att lyfta fram speciellt viktiga områden (Bryman, 2004). Moderatorns 
uppgift blir således att introducera ämnet och därefter ingripa vid behov till exempel för att 
hjälpa deltagare komma till tals eller att ställa följdfrågor. Gruppmedlemmarna ska ges 
möjlighet att i så stor utsträckning som möjligt tala med varandra, inte med moderatorn. 
Han/hon bör alltså ha en ganska passiv roll. Wibeck (2000) menar också att det är viktigt att 
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moderatorn kan förstå gruppens språk, har förmåga att lyssna och förhåller sig neutral till de 
utsagor som görs.  
 
Enligt Larsson (1986) kan en intervjuguide konstrueras med ingångsfrågor till varje nytt 
fenomen. Dessa frågor ställs på samma sätt vid samtliga intervjuer och tanken med dem är att 
intervjuaren ska kunna få en så god förståelse som möjligt av intervjupersonernas 
uppfattningar. I den intervjuguide jag planerade före intervjuerna utformades frågor för att få i 
gång lärarnas samtal om sitt arbete med att bedöma elevernas kunskaper. Frågorna jag ställde 
i inledningen av varje intervju var: Vad gör du i ditt klassrum när du bedömer och 
betygssätter elevernas kunskaper? Vilka olika ställningstaganden gör du? Vilka redskap 
använder du? När börjar du tänka kring bedömning? Vad har du för underlag för bedömning? 
Hur ser det ut i den praktiska vardagen? 
 
Under genomförandet av intervjuerna ställdes sedan bara följdfrågor för att förtydliga en 
utsaga eller frågor för att få samtliga deltagare i fokusgruppen att bli delaktiga i samtalet. 
 
3.4 Urval 
 
Vid urval av intervjupersoner är det viktigt att välja personer som är relevanta för 
problemställningen och som är särskilt förtrogna med det område man vill undersöka 
(Larsson, 1986). Ett kriterium för att öka kvaliteten i informationens innehåll är att ämnet för 
intervjun också är relevant och intressant för undersökningspersonerna. Det är viktigt att 
intervjupersonerna har erfarenhet och kunskap om intervjuämnet för att kunna ha en 
uppfattning om det (Alexandersson, 1994b) . Det är också så att deltagare som har 
gemensamma erfarenheter gärna delar med sig av sina uppfattningar och personliga tankar 
(Wibeck, 2000). För att få svar på min problemformulering om hur grundskollärare beskriver 
sitt arbete med att bedöma och betygssätta elevers kunskaper valde jag att vända mig till 
lärare som arbetar i grundskolans år åtta och nio, eftersom det är då lärarna sätter betyg.   
 
Alexandersson (1994b) skriver att det i urvalet av en undersökningsgrupp gäller att skapa 
förutsättningar för att få en variation i hur en grupp uppfattar en och samma företeelse. 
Urvalet av intervjupersoner kan därför ske utifrån strategiska överväganden och inte utifrån 
principer om att få ett representativt underlag. Han menar att fenomenografin inte gör anspråk 
på att undersökningsresultatet ska generaliseras till den population undersökningsgruppen 
representerar. För att få en så stor variation som möjligt när det gäller lärares arbete med 
kunskapsbedömning strävade jag efter att få så många ämnen som möjligt representerade i 
undersökningsgrupperna. Utifrån detta gjorde jag ett strategiskt urval. 
 
Enligt Bryman (2004) använder sig många forskare av så kallade naturliga eller redan 
existerande grupper vid val av deltagare till fokusgrupper. Wibeck (2000) skriver att om 
deltagarna är främlingar för varandra finns det en risk för att de som är tystlåtna blir ännu 
tystare och de som brukar prata tar över. Hon menar också att om man använder en redan 
existerande grupp kan det finnas risk för att gruppens deltagare går in i de roller de har i 
gruppen utanför fokusgruppen. Vidare menar författaren att fokusgrupperna kan definieras 
utifrån sådant som skiljer respektive sådant som är gemensamt. De grupper som ingick i 
denna studie har det gemensamt att lärarna i en fokusgrupp arbetar på samma enhet i 
grundskolans år åtta och nio. Deltagarna i denna studies fokusgrupper är alltså inte främlingar 
för varandra, men utgör inte en existerande grupp i den meningen att alla ingår i samma 
arbetslag.  
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Jag använde mig av snöbollsurval för att komma i kontakt med intervjupersonerna (Bryman, 
2004). Det innebar att jag skickade ett brev, e-post, till fältmentorer1 som arbetar eller har 
arbetat på Lärarprogrammet i Norrköping. I brevet förklarade jag syftet med min studie, att 
intervjun skulle ske i så kallad fokusgrupp och beräknas ta ca en timme. Jag informerade 
också om att namn på lärare eller skola inte skulle framgå. Jag bad fältmentorerna informera 
sina kollegor som undervisar i år åtta och nio om min undersökning.  
 
Larsson (1986) skriver angående antalet intervjupersoner i en kvalitativ studie att det finns en 
risk med för många, eftersom materialet då blir för omfattande. Med ett för omfattande 
material finns det en risk för att analysen blir för ytlig. Vill man göra en djupare granskning 
behöver intervjumaterialet begränsas. Vilket antal intervjuer som är rimligt beror till stor del 
på problemställningen. Kvale (1997) är också inne på detta och menar att syftet med 
undersökningen styr hur många intervjupersoner som behövs.   
 
Uljens ((1989) menar att antalet intervjupersoner av rent praktiska skäl måste begränsas 
eftersom intervjuerna är relativt långa. Bryman (2004) tar också upp praktiska skäl för att 
begränsa antalet intervjuer. Han skriver att det är viktigt att vara medveten om att det är mer 
komplicerat och tidskrävande att transkribera fokusgruppsintervjuer än individuella 
intervjuer.  
 
Med utgångspunkt från det ovanstående valde jag att i denna undersökning begränsa antalet 
fokusgrupper till tre. Sammanlagt ingick 28 lärare i tre fokusgrupper från tre olika 
kommunala enheter i tre olika kommuner. Deltagarna representerade tillsammans samtliga 
grundskolans ämnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Fältmentorn har till uppgift att leda, organisera och ansvara för att den verksamhetsförlagda delen av 
utbildningen förankras hos arbetslag och vägledare vid enheten/enheterna samt hos studenter placerade vid 
enheten 
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Tabell 1   Fördelning av deltagare i fokusgruppsintervjuerna 
Kommun    Skolenhet    Antal lärare                     Undervisningsämne 
 
   A                 A                 13 (L1-13)                     svenska, engelska, SO- ämnen, NO-ämnen, 
                                                                                 teknik, hem- och konsumentkunskap, bild,  
                                                                                 idrott och hälsa, matematik, textilslöjd, trä- 
                                                                                 och metallslöjd 
 
 
 
   B                  B                     7 (L14-20)                  svenska, engelska, matematik, SO-ämnen,  
                                                                                   NO-ämnen, tyska,  musik, bild, teknik,  
                                                                                   idrott och hälsa 
 
 
 
    C                  C                     8 (L21-28)                  svenska, engelska, matematik, bild, SO- 
                                                                                    ämnen, textilslöjd, trä- och metallslöjd, 
                                                                                    NO-ämnen, hem- och konsument- 
                                                                                    kunskap 
 
Av tabellen ovan framgår sammanställningen av antal lärare och ämnen fördelade på de olika 
enheterna i respektive kommun. Varje skolenhet utgjorde en fokusgrupp. Det bör noteras att 
antalet lärare inte stämmer överens med antalet ämnen som finns representerade på enheten, 
eftersom en lärare ofta undervisar i fler än ett ämne. SO-ämnena och NO-ämnena anges ovan 
som blockämnen. På de tre enheterna ovan ser det olika ut; på någon skola läses ämnena i 
block, på någon annan uppdelade. Numreringen inom parentes anger lärarbeteckningen på 
respektive enhet.  
               
3.5 Design och genomförande 
 
Bryman (2004) skriver att det är viktigt att vara medveten om skillnaderna mellan 
undersökningsdesign och forskningsmetod. Medan design avser uppläggning, struktur, och 
styrning av undersökningen, så avses med metod teknik för datainsamlingen. 
Vid höstterminens början 2006 informerades fältmentorer per e-post, om min studie. 
 I slutet av 2006 och i början av vårterminen 2007 genomfördes intervjuerna i 
fokusgrupperna. Transkribering och en första kodning gjordes så snart som möjligt efter varje 
intervju. Under höstterminen 2007 gjordes den slutliga bearbetningen med analys och resultat. 
 
Enligt Patton (1989) är det viktigt att komma tillräckligt nära människorna och situationen 
som studeras för att kunna förstå. Samtliga intervjuer genomfördes på den enhet där 
intervjupersonerna i respektive fokusgrupp arbetade. Intervjuerna genomfördes i ett klassrum 
eller konferensrum efter det att eleverna slutat skolan för dagen, vilket innebar att intervjuerna 
kunde genomföras utan störande ljud eller avbrott. Intervjuerna spelades in på bandspelare 
och varje intervju pågick 60 – 70 minuter. 
 
Varje intervju inleddes på samma sätt; med information om forskningsetiska regler och 
därefter inledningsfrågor enligt intervjuguiden. Min egen roll som samtalsledare var i 
fortsättningen av intervjun ganska passiv. Jag ställde följdfrågor när det var något som var 
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oklart och behövde utvecklas eller riktade frågor till deltagare som inte hade kommit 
tillräckligt mycket till tals.  
 
Enligt Alexandersson (1994b) skrivs intervjuerna i en fenomenografisk undersökning ut 
ordagrant och så likt talspråket som möjligt, även mumlanden och pauser anges. I min 
transkribering valde jag att inte ta med ljud från harklingar eller liknande läten, inte heller 
markerades längden på pauser. I övrigt skrevs hela intervjun ut så ordagrant som möjligt 
direkt efter varje intervjutillfälle. Efter varje utskrift gjordes en första kodning.  
 
3.6 Databearbetning och analys 
 
Syftet med databearbetningen, enligt fenomenografin, är att hitta kategorier som är kvalitativt 
skilda från varandra. Genom att jämföra olika svar letar man efter likheter och skillnader för 
att se det som är karaktäristiskt för en uppfattning. Genom att försöka gestalta de olika sätten 
något framstår på så tydligt som möjligt kan kategorier framträda. Dessa kategorier 
representerar tydligt skilda sätt att uppfatta något (Larsson,1986). 
 
Enligt Alexandersson (1994b, sid.125) kan arbetet med fenomenografisk analys och tolkning 
av intervjumaterialet delas in i följande fyra olika faser: 
  
1 -  att bli bekant med materialet och få helhetsintryck  
2 -  att bli uppmärksam på likheter och skillnader i utsagorna 
3 -  att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier  
4 -  att studera den underliggande strukturen i kategorisystemet 
 
Dessa fyra faser försökte jag följa i mitt tolkningsarbete. 
 
Jag började med att försöka få en helhetsbild och bli förtrogen med intervjumaterialet genom 
att läsa de transkriberade intervjuerna flera gånger. Jag försökte lägga märke till det som var 
viktigt i lärarnas beskrivningar av sitt arbete, om de berättade ingående, vad de själva 
betonade, om beskrivningar upprepades och så vidare. 
 
Under den andra fasen gick jag mer systematiskt tillväga. Jag jämförde olika utsagor för att få 
syn på likheter och skillnader i lärarnas beskrivningar. För att markera likheterna och 
skillnaderna använde jag överstrykningspennor i olika färger. Jag försökte upptäcka mönster 
och för att tydliggöra dessa klippte jag isär utskrifterna och klistrade ihop utsagor efter färg 
som visade på överensstämmelse. 
 
I  fenomenografiska studier används begreppet ”beskrivningskategorier” för att kategorisera 
olika uppfattningar. Dessa beskrivningskategorier ska vara tydligt åtskiljda. De får inte 
överlappa varandra. Jag har i stället valt att använda mig av begreppen ”dimensioner” och 
”aspekter” för att detta tydligare beskriver lärares erfarenheter av att arbeta med 
kunskapsbedömning. 
 
Vid analys av materialet kunde jag först urskilja tre olika dimensioner av lärares arbete med 
att bedöma elevers kunskaper: Att hjälpa elever utveckla lärande, Att söka kunskap om 
elevers förståelse och Att bedöma och betygssätta elevers kunskaper. Efter en mer 
systematisk analys där jag försökte se hur de olika erfarenheterna/uppfattningarna förhöll sig 
till varandra gjorde jag nya tolkningar av materialet. Jag såg då att uppfattningar inom 
dimensionen Att söka kunskap om elevers lärande kunde kategoriseras i flera dimensioner. 
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Det blev en överlappning. Två dimensioner av lärares arbete med kunskapsbedömning 
återstod. Dessa dimensioner visar på olika fokus i lärarens arbete nämligen; att utveckla 
elevens lärande respektive att bedöma och betygssätta elevens kunskaper. Inom varje 
dimension kan olika aspekter av lärarens arbete beskrivas.  
 
I resultatredovisningen presenteras sammanställningen av dimensionerna i en helhet det så 
kallade utfallsrummet. De olika uppfattningarna har inte rangordnats, alla är lika 
betydelsefulla. 
 
3.7 Kvalitetsaspekter 
 
När det gäller frågor om trovärdighet, noggrannhet och giltighet inom fenomenografiska 
studier handlar det i huvudsak om i vilken utsträckning den genomförda tolkningen och 
analysen representerar verkligheten det vill säga om de presenterade beskrivningskategorierna 
representerar intervjupersonernas uppfattningar. Med hjälp av de ordagranna citatutdragen 
från intervjuerna konkretiseras innebörden i kategorierna. Citaten används också för att 
belägga beskrivningskategorierna och gör det möjligt att följa forskarens ställningstaganden 
för att avgöra om dessa är rimliga (Alexandersson, 1994b). 
 
Enligt Larsson (2005) måste forskaren, för att kunna utföra ett gott arbete, ha föreställningar 
om kvalitet i ett vetenskapligt arbete. Som hjälp för att granska kvaliteter i ett arbete tar han 
upp olika kriterier. Dessa kriterier är relaterade till kvaliteter i framställningen i sin helhet, 
kvaliteter i resultaten och validitetskriterier. Han påpekar att alla kriterier inte alltid kan 
tillämpas. 
 
Det första kriteriet relaterat till kvaliteter i arbetet i sin helhet är perspektivmedvetenhet. 
Larsson (1994) menar att om perspektivval och den empiriska grunden tydligt framgår är det 
värdefullt för kvaliteten. I min undersökning har jag redovisat mitt val av fenomenografisk 
ansats. Det har varit viktigt för att det ska gå att förstå hur resultatet konstruerats. Jag har 
också försökt tillämpa denna ansats, så gott som möjligt.  
 
Ett annat kriterium som kan relateras till kvaliteter i framställningen i sin helhet är intern 
logik. Detta innebär krav på en överensstämmelse mellan forskningsfrågor, datainsamling och 
analysteknik. Larsson (1994) menar att detta är otillräckligt och att föreställningar om det 
studerade fenomenets natur och forskning behöver läggas till. Detta tillägg kan relateras till 
fenomenografiska studier. I min studie har jag försökt sträva efter att det ska finnas en röd 
tråd i arbetet, så att de olika delarna tillsammans kan uppfattas som en helhet. 
 
Kriteriet etiskt värde handlar om att visa omsorg om dem som har deltagit i undersökningen 
och de som blir utsatta för undersökningsresultatet (Larsson, 1994). Vid undersökningens 
genomförande har jag följt HSFR:s (1989) forskningsetiska principer. Det är alltid svårt att 
veta hur de berörda lärarna uppfattar resultatet. Jag informerade visserligen om att jag skulle 
använda deras utsagor som citat, men det kan ändå uppfattas obehagligt att se det man har 
sagt i en intervju i tryck. Min förhoppning är att ingen ska känna sig utsatt. 
 
När det gäller kriterier relaterade till kvaliteter hos resultaten tar Larsson (1994) upp 
kriterierna innebördsrikedom och struktur. Dessa kriterier handlar om hur innebörder 
gestaltas och om att resultaten är överskådliga och har en god struktur. Enligt fenomenografin 
är det viktigt att försöka få fram det väsentliga, det unika i beskrivningskategorierna. Det 
finns också en arbetsgång för bearbetning och analys av datamaterialet. Detta påverkar hur 
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resultatet konstrueras. Alexandersson (1994b) beskriver arbetsgången i fyra olika faser, vilket 
redogörs för ovan. Jag har försökt följa denna arbetsgång, i arbetet med mitt empiriska 
material. 
 
En kritisk punkt när det gäller validitet, menar Uljens (1989), är förhållandet mellan det 
människor tänker och det de säger. Han anser också att intervjun i sig och den 
språkgemenskap i vilken intervjun äger rum samt forskarens etik i detta avseende delvis kan 
garantera att intervjupersonerna diskuterar samma fenomen. Alexandersson (1994 b) menar 
att det inte går att diskutera hur en företeelse är beskaffad om man inte har någon uppfattning 
av vad företeelsen är. I den här undersökningen var det tydligt att språkgemenskapen var 
viktig för lärarnas samtal om kunskapsbedömning. 
 
Larsson (1994) tar upp några validitetskriterier, två av dessa är det pragmatiska kriteriet, som 
kan utgöra ett alternativ till kriteriet, och empirisk förankring. Vilken praktisk nytta kan 
lärarna i denna studie ha av min undersökning? Det är naturligtvis svårt att veta, men 
förhoppningsvis har de stimulerats till att reflektera och fortsätta samtala om 
kunskapsbedömning. Min ambition var att låta en medbedömare granska i vilken utsträckning 
mina kategorier stämmer med utsagorna i intervjuerna och därigenom säkra den empiriska 
förankringen. Men på grund av att bearbetningen och analysarbetet tog så lång tid kunde detta 
inte genomföras.  
 
Larsson (2001) nämner tre helt olika sätt man kan argumentera på när det gäller diskussion av 
generalisering från kvalitativa studier. Dessa är: maximerad variation, kontextlikhet och 
igenkännande av gestaltning. I relation till fenomenografin innebär maximerad variation att 
chansen att hitta så många olika variationer i uppfattningar som möjligt ska vara maximerad. I 
min undersökning har jag sett till att få alla grundskolans ämnen representerade och 
intervjupersonerna är verksamma på olika skolor i olika kommuner. Jag har däremot inte med 
någon friskola i min undersökning, vilket skulle kunna behövas för att nå maximerad 
variation. 
  
Utgångspunkt för generalisering via kontextlikhet är att tolkningen kan generaliseras till 
andra, likadana kontexter. Här handlar det, enligt Larsson (2001), inte bara om en yttre likhet, 
till exempel två klassrum, utan också om människors sätt att ge innebörd åt de fenomen där de 
verkar. När det gäller denna studie, så kan det var möjligt att lärare på andra skolor beskriver 
sitt arbete med kunskapsbedömning på ett sätt som stämmer överens med tolkningen i denna 
undersökning. Men det är inte alls säkert. 
 
Vid generalisering via igenkännande av gestaltning är det användaren av undersökningen som 
står för generaliseringen. Det innebär att när man har satt sig in i tolkningen av ett fall kan 
man använda denna gestaltning för att känna igen ett annat fall. Här används forskarens 
tolkning som hjälp. I fokus står gestaltningen som helhet (Larsson, 2001). Här kan jag se att 
det eventuellt skulle kunna vara möjligt för en läsare att, utifrån min tolkning i denna 
undersökning, känna igen en annan gestaltning. 
 
3.8 Etiskt förhållningssätt 
 
Som utgångspunkt för mitt sätt att förhålla mig vid studiens genomförande utgick jag från 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets forskningsetiska principer (HSFR, 
1996). Forskningsrådet anger fyra huvudkrav att beakta vid vetenskapliga studier. Dessa krav 
försökte jag uppnå enligt nedan. 
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Informationskravet. Samtliga lärare som deltog i intervjuerna informerades, innan intervjun 
började, om syftet med studien, hur genomförandet skulle gå till och hur resultatet av 
undersökningen skulle användas. Fältmentorerna hade också tidigare, vid förfrågan om 
deltagande i studien, fått denna information skriftligt via e-post.  
 
Samtyckeskravet. Jag informerade lärarna om att de hade rätt att avbryta intervjun eller låta bli 
att svara. De fick också veta att jag skulle komma att använda mig av deras uttalanden som 
citat i uppsatsen, men att det inte skulle framgå vem som hade sagt vad. Eftersom intervjuerna 
genomfördes i grupp skulle de eventuellt kunna känna citat från lärare på den egna enheten. 
Ingen av de medverkande lärarna avbröt intervjun eller valde att låta bli att svara, inte heller 
uttrycktes någon invändning mot användningen av deras uttalanden. 
 
Konfidentialitetskravet. Genom att inga namn angavs, varken på kommun, enhet eller individ, 
skulle det inte gå att identifiera enskilda lärare eller skolor i uppsatsen. Men, som också 
påtalats ovan, lärare på samma enhet skulle kanske kunna identifiera varandras uttalanden. På 
några ställen i intervjuerna benämner lärarna sitt ämne i sina utsagor. Jag har då valt att byta 
ut ämnesbeteckningen, till exempel ”hemkunskap”, mot ordet ”ämne”, eftersom vissa 
ämneslärare är så få till antalet skulle det eventuellt vara möjligt att identifiera enskilda lärare. 
 
Nyttjandekravet. Lärarna fick också veta att det bara skulle vara jag som hade tillgång till 
undersökningsmaterialet och att det inte skulle användas i något annat sammanhang eller syfte 
än det som de informerats om.  
 
Informationen om de forskningsetiska principerna (HSFR, 1996) spelades in på band vid 
varje intervjutillfälle och därmed kunde jag kontrollera att samtliga lärare hade fått 
information enligt de fyra huvudkraven.  
 
3.9 Värdering av metod 
 
I detta arbete har jag inspirerats av fenomenografin. Jag genomförde min studie utifrån andra 
ordningens perspektiv; det var lärarnas egna erfarenheter och uppfattningar av sitt arbete som 
studerades. De intervjuer som genomfördes var utgångspunkt för bildandet av kategorier. Jag 
strävade efter att hitta variationer i lärarnas olika beskrivningar av sitt arbete. Men det är 
kanske tveksamt om de kategorier jag kom fram till, ur fenomenografiskt perspektiv, är 
kvalitativt skilda åt. 
 
Wibeck (2000) skriver att deltagarna i en fokusgrupp ofta är måna om att förstå varandra och 
är intresserade av hur andra människor hanterar samma situationer som de själva ställs inför. 
Detta märktes tydligt i de fokusgrupper som deltog i denna studie. Deltagarna ställde ofta 
frågor till varandra, jämförde utsagor och bekräftade det någon annan i gruppen sagt. 
 
Enligt Kvale (1997) kan det finnas en risk med gruppintervjuer i fokusgrupp kan vara att 
samtalsledaren tappar kontrollen över intervjusituationen med följd att datainsamlingen blir 
svår att hantera. Detta upplevde jag inte. Kvale tar också upp en annan svårighet nämligen; att 
utskriften och analysen är mycket tidskrävande. Detta var ett stort problem för mig. Utskriften 
från varje intervju omfattade ungefär tjugofem sidor. Men jag tycker ändå att fördelarna med 
intervjuer i fokusgrupp överväger.  
 



 23

4. RESULTATREDOVISNING 
 
Syftet med denna undersökning är att, utifrån lärares egna beskrivningar av sitt arbete med att 
bedöma och betygssätta elevers kunskaper, försöka ge en bild av lärares erfarenheter och 
uppfattningar av sitt arbete. De två dimensionerna i lärares arbete med att bedöma elevers 
kunskaper är: Att hjälpa elever utveckla lärande och Att bedöma och betygssätta elevers 
kunskaper. Dessa dimensioner av kunskapsbedömning har olika fokus nämligen; att utveckla 
elevens lärande respektive att bedöma och betygssätta elevens kunskaper. Inom varje 
dimension kan olika aspekter av lärarens arbete beskrivas.  
 
Med utgångspunkt från det empiriska intervjumaterialet redogörs för de kategorier – 
dimensioner och aspekter – som beskriver lärarnas olika erfarenheter och uppfattningar av 
arbetet med kunskapsbedömning. I presentationen av resultatet nedan går det inte att följa en 
individs uppfattningar, eftersom dessa kan vara uppdelade på de båda dimensionerna och flera 
av aspekterna. Citaten anges för att illustrera innebörden i aspekterna. De citat som används 
återges ordagrant och beteckning för lärare anges. Av tabell 1 framgår lärarbeteckning i 
relation till respektive skolenhet. 
 
4.1 Att hjälpa elever utveckla lärande 
 
Denna dimension i lärares arbete handlar om att hjälpa eleven att utveckla sitt lärande i 
förhållande till ämnet, lärandeprocessen och betygskriterier. Det är elevens lärande som är i 
fokus. Inom denna dimension av lärares arbete kan följande aspekter identifieras: planering 
och organisering av undervisning, diskussion och samtal om lärande, handledning samt 
tydliggörande av bedömningskriterier. Den förstnämnda aspekten är relaterad till lärarens 
arbete med förberedelser inför undervisningen, medan de övriga aspekterna avser själva 
genomförandet av undervisningen. 
 
4.1.1 Planering och organisering av undervisning 
 
Att planera och organisera undervisningen handlar om att på olika sätt skapa förutsättningar 
för eleverna att utveckla lärande. Detta gäller både innehåll i undervisningen och sätt att 
genomföra undervisningen. Utgångspunkt för planering är de fyra kunskapsformerna; fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet. Ämnesinnehållet och uppgifter utformas så att eleverna 
får tillfälle att utvecklas utifrån samtliga kunskapsformer. Uppgifter konstrueras också så att 
eleverna ges möjlighet att se sin egen utveckling. För att tydliggöra elevens utveckling 
upprättas en individuell utvecklingsplan i ämnet. När det gäller organisering av 
undervisningen arrangeras denna så att samtal möjliggörs och eleverna ges tillfälle att våga 
fråga för att därigenom utveckla sin förståelse. 
 
      Förut så undervisade jag i helklass genomgående, nu har jag gjort så att jag tar 
      ungefär två tredjedelar av lektionerna då sitter dom på valfri plats i smågrupper 
      och jag går runt till dom istället och då märker jag att då öppnar dom sig mycket 
      mer då dom sitter två tre elever än när dom sitter i hela klassen, tack vare rygg- 
      säcken som många har med sig, dom vill inte fråga, utan många gånger kan dom 
     glida igenom hela terminen och verkar kunna nånting som dom egentligen inte kan (L6) 
 
Genom sin planering och organisering av undervisningen försöker läraren på olika sätt skapa 
möjligheter för eleverna att utveckla sitt lärande. Läraren försöker ta hänsyn till elevers olika 
förutsättningar att lära och ge eleverna möjlighet att påverka val av arbetsform.    
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4.1.2 Diskussion och samtal om lärande. 
 
Denna aspekt av lärares arbete avser genomförandet av undervisningen, till skillnad från 
aspekten ovan som innebär förberedelser inför undervisningen. Diskussioner om lärande förs 
med hela klassen framför allt vid starten av ett arbetsområde. Innehållet i denna diskussion 
handlar om hur man lär ämnet. Frågor som diskuteras är till exempel: Vad innebär det att 
förstå? Hur kan man träna? Vid praktiska moment i undervisningen visar och pratar läraren 
samtidigt för att alla elever ska ges förutsättningar att förstå. På individuell nivå har läraren 
informella samtal med eleven. Under lektionerna förekommer samtal, i form av frågor och 
resonemang, individuellt och i mindre grupper. Genom att göra jämförelser av elevens 
tidigare arbete med nuvarande synliggörs elevens utveckling för eleven själv. 
 
      Så diskuterar vi ju alltid, eller hur, hur man lär sig  /ämnet/, vad det är för 
      någonting, vad som krävs för någonting för att man ska bli bättre och bättre, 
     så att dom blir medvetna om hur man lär sig /ämnet/, öva på dom färdigheterna (L27)  
 
      Jag har ofta informellt också, man går ju omkring, det är en gemenskap där också, 
      man pratar med alla elever, man visar dom och man har kontakt med dom hela tiden, 
      sen tycker jag mycket om, men det är ju inte bedömning, det är ju mer att få dom att 
      förstå, det är mer lärande, att visa, inte predika så mycket framme, utan visa medan  
      jag pratar hur man gör, varför och vad man behöver tänka på (L4) 
 
Centralt i lärarens arbete med att hjälpa eleven utveckla sitt lärande är kommunikation. 
Diskussioner och samtal förs på grupp – och individnivå. Innehållet i samtalen på gruppnivå 
är oftast relaterat till ämnesinnehållet eller av generell lärandekaraktär. På individnivå handlar 
samtalen oftast om den individuella elevens lärande. 
 
4.1.3 Handledning. 
 
Lärares arbete med att handleda elever genomförs både på individuell nivå och gruppnivå. 
Syftet är att hjälpa eleven/eleverna att utveckla sitt arbete. Handledning kan innebära både att 
finnas till hands och användas på elevens initiativ vid behov av vägledning eller på lärarens 
initiativ för att kunna följa arbets-/lärandeprocessen. 
 
      Dom skriver projektarbete, så är det ju så, att de kommer till mig, ska komma till 
      mig, och konsultera mig under resans gång, vissa grupper kommer inte alls, vissa 
      grupper pratar jag väldigt ofta med, nu har jag kommit hit, tycker du jag kan ta  
      med det här och såna saker (L22) 
 
Handledningen fyller två funktioner; dels för eleven, som vägledning för hans/hennes fortsatta 
arbete och dels fungerar den som ett sätt för läraren att skaffa sig kunskap om elevens arbets- 
och lärandeprocess.  
 
4.1.4 Tydliggörande av bedömningskriterier. 
 
Denna aspekt handlar om att hjälpa elever att utveckla förståelse när det gäller innebörden av 
olika kriterier. För att eleverna ska kunna förstå bedömningskriterier behövs mycket 
diskussion. Genom jämförelser av andra elevers arbeten kan betygsgränser göras tydliga. 
Dessa arbeten, som kan vara praktiska uppgifter, bilder eller texter, används också för att visa 
på kriterier för kvalitet. 
 
      Vi pratar mycket innan de sätter igång att arbeta och jämför och tittar på 
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       andras saker, där de kan diskutera vad de tror är godkänt och vad de tror  
      är väl godkänt, och då, i det läget, tycker jag att de har ganska god kläm på  
     vad som är vad, det är alltid lättare att prata om andras arbete än sitt eget, 
     det blir lite mer neutralt (L20) 
 
Lärarna uttrycker att det ofta är svårt att i ord förklara bedömningskriterier och betygsgränser. 
De använder därför gärna andra elevers arbeten för att tydligare kunna visa på innebörd i 
kriterier och gränser för olika betygssteg. 
 
4.1.5 Sammanfattning. 
 
Den bedömning läraren gör i syfte att hjälpa eleven att utveckla sitt lärande sker i relation till 
ämnet, lärandeprocessen och betygskriterier. Arbetet sker dels på planeringsnivå, dels på 
genomförandenivå. För att hjälpa eleven utveckla sin ämneskunskap diskuterar och samtalar 
läraren med eleverna till exempel om vad det innebär att lära sig ämnet. Läraren utformar 
också uppgifter i ämnet så att eleven ges möjlighet att utvecklas i förhållande till samtliga 
kunskapsformer. Genom individuella samtal och handledning bildar sig läraren en uppfattning 
om elevens lärandeprocess. För att utveckla elevens förståelse av innebörden i 
kvalitetskriterier används andra elevers arbeten för jämförelser av bedömning och 
betygssättning. 
  
4.2 Att bedöma och betygssätta elevers kunskaper. 
 
Denna dimension av lärarens arbete handlar om att på olika sätt samla underlag för 
bedömning samt att bedöma och betygssätta elevers kunskaper. I fokus för lärarens arbete 
inom denna dimension är kunskapsbedömning och betygssättning. Här kan följande aspekter 
urskiljas: val av bedömningsformer, beslut i relation till tidsaspekten, tolkning av 
bedömningskriterier, möjliggörande av elevers självvärdering samt hantering av svårigheter 
vid bedömning och betygssättning. 
 
4.2.1 Bedömningsformer. 
 
Lärarna försöker på olika sätt skaffa underlag för sin bedömning av elevernas kunskaper. 
Olika former av samtal förekommer hela tiden i det vardagliga arbetet. Detta sker i form av 
diskussioner under lektionerna, individuellt och i grupp. Läraren går runt i klassrummet för att 
uppmärksamma förståelsen hos enskilda elever. Elevens förståelse kan synliggöras utifrån 
frågor eller uppgifter; läraren försöker här uppfatta hur eleven tänker, kan eleven följa en 
instruktion, frågar han/hon om ”rätt” saker, kan eleven motivera, förklara och använda 
tidigare kunskaper. Frågor ställs ibland till dem som inte räcker upp handen.  
 
Prov används i varierande omfattning för att kontrollera elevernas kunskaper. Det 
förekommer muntliga, skriftliga och praktiska prov. Lärarna försöker utforma proven på olika 
sätt till exempel att vid något tillfälle tillåta böcker vid provtillfället. Provtillfällen kan också 
varvas med övningstillfällen eller avsluta ett arbetsområde. Lärarnas erfarenheter och 
uppfattningar av prov varierar. Några lärare uttrycker positiva erfarenheter, andra negativa.  
 
     Jag märker ju att på prov, jag har blivit överraskad på prov, där de lurar mig på 
      lektionerna, där de inte har bett om hjälp, och då är det en del som har lyckats  
      smita, och dom ser man på ett skriftligt prov… skriftligt vill jag inte vara utan,  
      det är sådana som man inte har upptäckt, kanske är de bra på sitt sätt, men lite 
      hämmade eller nåt sånt. (L9) 
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      Jag tycker precis som ni, att prov det betyder bara att de flesta har kunnat orka 
      läsa in nånting några dar innan och har egentligen ingen aning egentligen om  
      vad det betyder, så nu sist så testade jag en annan metod, vi hade två under- 
      visningssätt under samma period, vi hade både konventionellt, de fick själva  
      välja om de ville ha katederundervisning eller om de ville jobba i grupp med  
      collage som redovisningsform, många ville ha katederundervisning och ville 
      ha ett konventionellt prov, men dom som valde collage, det var ju tusan mycket  
      mer roligare även för oss att sitta och att lyssna på när de diskuterade i tvär- 
      grupper, och man får fram ganska mycket, det man inte får fram får man 
      plocka dom på vid sidan om sen och snacka med dom och titta vad dom menar (L11)  
 
Av utsagorna ovan framgår att det är bedömning i syfte att kontrollera kunskaper, inte 
utveckling av elevers lärande, som är i fokus. Läraren försöker att variera 
redovisningsformerna för att på olika sätt ge elever möjlighet att visa sina kunskaper och göra 
det möjligt för läraren att bedöma dessa. Redovisningarna kan ske individuellt, i par eller i 
grupp. Uppgifter kan utformas så att både teoretiska och praktiska moment ingår, där 
redovisas arbetet i form av till exempel collage. En annan redovisningsform är 
tvärgruppsdiskussioner. Handledningstillfällena används inte bara för att hjälpa eleven att 
utveckla sitt arbete, utan också för att försöka ”komma åt” elevens tankar och bedöma 
kunskaper. Även prov förekommer. 
 
4.2.2 Tidsaspekten. 
 
Bedömningsprocessen börjar ofta vid första mötet med eleven, i de flesta fall år 7, då läraren 
försöker bilda sig en uppfattning om elevens kunskaper i ämnet. Det sker en kontinuerlig 
bedömning under arbetets gång, ofta för att kunna bedöma processen.  Lärarna gör också ofta 
bedömningar i början och i slutet av terminen för att kunna bedöma kunskapsutveckling hos 
en elev. 
 
      Man gör upp en planering. Det handlar inte om vad man gör de sista veckorna  
      före betygssättningen, utan det är en kontinuerlig bedömning under hela terminen, 
      man försöker sprida ut  uppgifterna lite, har man en skrivuppgift i början på  
      terminen så har vi en i slutet också. (L25) 
 
Lärarna uttrycker tydligt att arbetet med att bedöma elevernas kunskaper pågår kontinuerligt 
under hela terminen. Undervisningen planeras också så att det ska vara möjligt att bedöma 
elevens kunskapsutveckling. 
 
4.2.3 Bedömningskriterier. 
 
Denna aspekt handlar om underlag för lärarnas bedömning i förhållande till 
bedömningskriterier; Vad är det lärarna bedömer? Till skillnad från att hjälpa elever att 
utveckla förståelse när det gäller innebörden av olika kriterier, som redovisas under 
dimensionen Att hjälpa elever utveckla lärande, handlar det här om att synliggöra grunden för 
bedömning. Enligt lärarna är elevernas frågor som rör bedömning inriktade på kvantitet. 
Bedömningskriterierna utgörs av kvalitetskrav, vilket också lärarna i första hand ser till. I 
syfte att tydliggöra bedömningsgrunden förs ofta och regelbundet diskussion och samtal med 
eleverna om förhållandet kvantitet – kvalitet.  
 
      Det där frågar dom jämt, hur många sidor ska jag skriva och dom försöker alltid 
      få en att det ska vara ett visst, man kan aldrig bedöma för kort. Det måste vara nåt 
      slags stopp för att kunna bedöma, en text som är tio sidor kan vara G eller en text  
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      på två sidor MVG. Det är kvaliteten som är det viktiga. Det har vi pratat mycket  
      om. Det har vi pratat otroligt mycket om. (L18) 
 
En viktig fråga för läraren att ta ställning till vid bedömning är vilken betydelse processen 
respektive produkten har för betygssättningen. Lärare försöker följa arbetsprocessen i så hög 
utsträckning som möjligt. Några menar att det är under processen som elevernas tankar om 
arbetet blir synliga och att dessa är viktiga för att kunna bedöma kunskapen. 
 
      Det är ju jätteviktigt, just det med självständighet. Det ser ju inte jag på slut- 
      produkten, det gör jag ju inte, däremot, som när vi hade provet, jag gick runt 
       och kollade, det var ju mycket hur de jobbade och om de ställde mycket frågor, 
       jag svarade ju inte, det var ju ett provtillfälle och då svarar man inte, men det 
       visste dom ju om också, men om en elev ställde 14 frågor under ett pass när det 
       är prov då, det är klart det kommer ju jag ihåg, det måste jag ju ta hänsyn till, 
       men det syns kanske inte på slutresultatet alltid (L21) 
 
Slutprodukten kan vara viktig i vissa praktiskt - estetiska ämnen, där praktiska förmågor och 
materielkännedom framgår. Vid bedömning av resultatet, det vill säga både process och 
produkt, tas också hänsyn till elevens grad av självständighet och behov av handledning. Det 
räcker inte med att enbart utgå från produkten, anser lärarna. För att kunna avgöra elevens 
kunskaper ser läraren också till elevens förmåga att följa en instruktion, hur omfattande 
behovet av handledning är samt hur ofta och vilken typ av frågor eleven ställer. Eleven måste 
visa sin kunskap för att läraren ska kunna bedöma den. Det är viktigt att eleven kan förklara, 
förstå principer och argumentera, menar lärarna.  
 
4.2.4 Elevens självvärdering. 
 
Lärarna menar att elevernas intresse för betyg har ökat under de senaste åren. De frågar ofta 
efter betygskriterier och vad som krävs för vissa betygssteg. Andra elevers arbeten används 
för att visa på kvalitetskriterier och låta elever bedöma och betygssätta dessa arbeten. Syftet är 
att ge eleverna möjlighet att kunna göra jämförelser med egna arbeten. Lärarna försöker också 
planera och utforma uppgifter, så att eleven kan följa och värdera sin egen utveckling i ämnet.  
 
      Jag fick en flicka … att skriva om en text för tredje gången och den blev ju, det 
      är den bästa hon har gjort på hela den här terminen och både hon och jag var  
      jättenöjda med resultatet. Då bedömde jag naturligtvis både hennes arbetsgång 
      och resultatet. Texten blev ju aldrig längre. Och det fattade hon ju nu när hon  
      jobbade med samma text. Hon skrev om samma text tre gånger och såg 
      skillnaden på den och då blev den mycket bättre än första versionen. Och det 
      kunde hon se själv. (L2) 
 
Lärarna försöker på olika sätt ge eleverna förutsättningar att kunna värdera sitt eget arbete. 
Ofta används egna och andra elevers arbeten för att synliggöra kvalitet. Genom individuell 
handledning hjälper läraren eleven både att utveckla sitt arbete och att göra den egna 
utvecklingen tydlig för eleven. Läraren försöker få eleven att se sin egen kunskapsutveckling 
genom att jämföra elevens tidigare och senare arbeten.   
 
4.2.5 Svårigheter vid bedömning. 
 
Till lärarnas arbete vid bedömning och betygssättning hör också att hantera vissa svårigheter. 
En av dessa svårigheter är bedömning vid ämnes- överskridande uppgifter. Ett exempel på 
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detta är tema- eller projektarbeten som berör flera ämnen, men där bedömningen ska göras i 
relation till kunskap inom de enskilda ämnena. 
 
Andra svårigheter lärarna upplever är att göra vissa bedömningskriterier och betygsgränser 
tydliga, både för sig själva och eleverna. Detta rör främst kriterier som har med kvalitet eller 
estetiska värden att göra. Lärarna menar att det är lättare att känna igen kvaliteterna i ett 
arbete, men svårare att i förväg förklara för eleverna. Otydliga kriterier medför också att det 
blir svårare att hantera olika tolkningar, både kollegor emellan och mellan lärare och elev.  
 
      Det är svårt ibland att förklara för eleven vad det är, jag tänkte på vi har ett MVG – 
       kriterium där det står att eleven uttrycker sig precist och med originalitet och hur 
       förklarar man det för eleven, det är inte så himla lätt alltså, och enligt vem, du 
       kanske tycker det, men jag tycker inte det, då bedömer vi två helt olika saker (L15)   
 
Att göra bedömningar som är rättvisa ur elevens perspektiv är ytterligare en svårighet. Dessa 
svårigheter handlar om hur läraren ska förhålla sig till elevers olika förutsättningar. En elev 
kan kämpa en hel termin för ett G, medan en annan anstränger sig ett par veckor före 
betygssättningen. Vissa kriterier kräver en utvecklad tankegång för att nå upp till, alla elever 
har inte de mognadsmässiga förutsättningarna för detta menar lärarna. Enligt lärarna kan det 
vara en svårighet att bedöma efter samma kriterier i dessa och liknande fall. De anser också 
att det kan vara en svårighet att bedöma rätt saker. 
 
4.2.6 Sammanfattning. 
 
Lärarens arbete med att bedöma elevers kunskaper är något som pågår kontinuerligt under 
hela terminen. Kunskapsbedömning är en integrerad del i undervisningen. Läraren försöker 
medvetet variera bedömningsformerna för att göra det möjligt för eleverna att visa sin 
förståelse. De försöker också genom till exempel uppgifter göra det möjligt för eleverna att 
värdera sin egen kunskapsutveckling. Vid bedömning lägger läraren vikt vid kvalitet. 
Kvalitetskriterier uppfattas ibland som svåra att förklara. Dessa diskuteras ofta tillsammans 
med eleverna.  
 
4.3 Sammanfattande kategorischema. 
 
Tabell 2. Dimensioner 
_________________________________________________________________________________
Att hjälpa elever utveckla lärande                                        Att bedöma och betygssätta elevers    
                                                                                               kunskaper 
__________________________________________________________________________________ 
 

Planering och organisering av undervisning                             Bedömningsformer 

Diskussion och samtal om lärande                                           Tidsaspekten 

Handledning                                                                              Bedömningskriterier 

Tydliggörande av betygskriterier                                              Elevens självvärdering 

                                                                                                  Svårigheter vid bedömning 

Av tabellen ovan framgår samtliga aspekter inom de båda dimensionerna Att hjälpa elever 
utveckla lärande och Att bedöma och betygssätta elevers kunskaper.
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4.4 Sammanfattande resultatbild av lärares arbete med 
kunskapsbedömning. 
 
Den bild av lärares arbete som framträder ur det empiriska materialet visar att lärares arbete 
med att bedöma elevers kunskaper är en del av det vardagliga arbetet. Kunskapsbedömningen 
är integrerad i undervisningen och sker kontinuerligt. Det arbete som äger rum i klassrummet 
har planerats för att synliggöra elevens kunskaper. Syftet är både att utveckla elevens 
kunskaper och att bedöma dessa kunskaper.  
 
Kommunikation och interaktion utgör centrala redskap för lärarens bedömning av elevens 
kunskaper. Genom frågor och samtal, på individ- och gruppnivå, försöker läraren bilda sig en 
uppfattning av vad eleven förstår och inte förstår. Läraren går runt i klassrummet för att finnas 
till hands för vägledning och inleda informella samtal med eleverna. De ställningstaganden 
läraren gör i förhållande till detta utgör underlag både för lärarens hjälp till elevens utveckling 
och för bedömning och betygssättning.  
 
I lärarens planering finns en medveten strävan att utforma uppgifters innehåll, uppläggning 
och redovisning så att elevers kunskaper synliggörs både för läraren och för eleven själv. 
Läraren försöker också arrangera undervisningen så att individuella kontakter och individuellt 
stöd till eleven blir möjlig. Det finns en ambition hos läraren att det ska vara möjligt för 
eleven att själv värdera sin förståelse och kunskapsutveckling.  
 
Både arbetsprocess och produkt utgör underlag för lärarens bedömning och betygssättning. 
Läraren försöker följa elevens arbetsprocess i så hög utsträckning som möjligt, både för att 
finnas tillgänglig för handledning och för att kunna bedöma arbetsgången. Vid bedömning av 
resultatet är det inte enbart slutprodukten som bedöms, utan hänsyn tas till exempel också till 
grad av självständighet och karaktären på handledningsbehovet. 
 
Olika former av prov förekommer, men utgör inte det huvudsakliga underlaget för bedömning 
och betygssättning. Det är snarare variationen i sätt att skaffa underlag för bedömning av 
elevernas kunskaper som är utmärkande för lärarnas arbete i denna studie.  
 
5. DISKUSSION 
 
Med utgångspunkt från de båda dimensionerna Att hjälpa elever utveckla lärande och Att 
bedöma och betygssätta elevers kunskaper försöker jag, i detta avsnitt, med hjälp av litteratur 
förstå och tolka den bild av lärares arbete med kunskapsbedömning, som framkommit i de tre 
intervjuerna. 
 
5.1 Kunskapsbedömning – ett kommunicerande, interagerande och ständigt 
pågående arbete 
 
Lärarens syn på lärande styr hur hon/han lägger upp sin undervisning, vilka frågor som ställs, 
hur uppgifter konstrueras och vilket innehåll som lyfts fram i undervisningen. Synen på hur 
lärande går till och kunskapssynen, vad läraren anser viktigt att kunna, avgör också vilken 
kunskap som bedöms och hur bedömningen av elevernas kunskaper går till. Det är av lärarens 
undervisning, vare sig det är uttalat eller outtalat, eleverna uppfattar vad som är viktig 
kunskap och därmed kommer att avgöra vad och hur de lär sig. Genom sin påverkan på 
undervisning skapar olika former av bedömning olika sorters lärande. Oavsett om 
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bedömningens huvudsakliga syfte är att stödja lärande, formativ bedömning, eller att 
kontrollera att lärande har skett, summativ bedömning, så måste frågor som rör bedömning 
relateras till synen på lärande. Det måste finnas en överensstämmelse mellan lärande och 
bedömning (Segers, Dochy & Cascallar, 2003).  
 
Kunskap konstrueras med hjälp av språkliga begrepp. 
 
Resultatet av denna undersökning visar tydligt att lärares arbete med kunskapsbedömning är 
integrerad i undervisningen och sker kontinuerligt. Bedömning är ingen isolerad företeelse, 
som sker ”vid sidan av” den ordinarie verksamheten vid vissa tillfällen. Det vardagliga arbetet 
för läraren innebär ett ständigt kommunicerande och interagerande med eleverna. Det mest 
framträdande i resultatet, och som lärarna ständigt återkommer till under intervjuerna, är 
diskussionerna, samtalen och samspelet med eleverna vid genomförandet av undervisningen. 
Detta är ett tydligt exempel på hur individen, sett ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, 
med hjälp av språkliga begrepp konstruerar sin kunskap. Kunskapen är således socialt 
konstruerad (Wenneberg, 2001). Enligt sociokulturell teori är samspel med andra människor 
förutsättning för lärande (Säljö, 2000). När lärarna i denna studie resonerar om sitt arbete med 
kunskapsbedömning är kommunikation och samspel i fokus, vilket stämmer väl överens med 
ett sociokulturellt perspektiv.  
 
Denna bild överensstämmer med den som Wedin (2007) ger i sin studie. Hon menar att 
aktiviteter relaterade till betygssättande så gott som alltid pågår. Wedin anser att lärarna 
tydligt visar att de är medvetna om vilken betydelse relationen till eleverna har. ”… 
undervisningen och betygssättningsrelaterat arbete, även de i mångt och mycket består av just 
relationer. Relationer är en integrerad och essentiell del av läraryrkets alla delar”(sid.234). 
Lärarens arbete domineras av att etablera och upprätthålla kontakter med eleverna. Arbetet 
relaterat till betygssättning utgör en betydande del av det vardagliga arbetet. Undervisning 
handlar till stor del om relationer. 
 
Enligt Lindberg (2002) är det lärarens förändrade uppdrag som har medfört en ökad och 
förändrad kommunikation med elever, föräldrar och kollegor. Betygsreformens mest 
genomgripande förändring är den förändrade kommunikationen och konsekvenserna av 
denna. Kommunikationen med eleverna handlar om att informera om betygskrav, kursmål 
och betygskriterier, att diskutera verksamheten och elevens prestationer.  
 
Om läraren ska kunna skaffa sig en uppfattning av elevernas kunskaper och kunna bedöma 
dessa blir förmågan att kommunicera central. Englund (2006) menar att framtida lärares 
viktigaste kompetens kännetecknas av kommunikativ kompetens. Relationerna och klimatet i 
klassrummet utgör grunden för lärande. 
 
Detta förändrade uppdrag är förankrat i konstruktivistiska och sociokulturella perspektiv på 
lärande och kunskap, vilka också kan identifieras i den bild av lärarnas arbete i denna 
undersökning och i den bild som Wedin (2007) ger. Enligt sociokulturella perspektiv ses 
interaktion och kommunikation som förutsättning för lärande. Språket är det mest centrala i 
lärandeprocessen och att lära är delta i en praxisgemenskap (Säljö, 2000).  
 
Det omgivande samhällets betydelse för konstruktion av kunskap. 
 
I denna studie beskrivs lärares arbete med att bedöma elevers kunskaper som integrerad i den 
vardagliga undervisningen och ständigt pågående. Lärarnas syfte med bedömningen är dels att 
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hjälpa eleven att utveckla sitt lärande, formativ bedömning, dels att få underlag för 
betygssättning, summativ bedömning. Kunskapsbedömningen är tydligt relaterad till 
klassrumskontexten. Läraren behöver tolka och ta ställning ta ställning till det som sker i 
klassrummet. Samtidigt behöver han/hon, ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, ta hänsyn 
till den betydelse det omgivande samhället har för konstruktion av kunskap (Wenneberg, 
2002). Det kan handla om samhällets, till exempel politikers, föräldrars förväntningar på vad 
eleverna ska kunna. 
 
Samhällets förväntningar på vad eleverna förväntas kunna kommer också till uttryck i 
grundskolans aktuella styrdokument. Utifrån läroplanens kunskapssyn blir det viktigt att de 
olika kunskapsformerna; förståelse, förtrogenhet, fakta och färdighet synliggörs i 
undervisningen, så att inte en ensidig bedömning görs (Carlgren, 1992). Det är därför viktigt, 
enligt Skolverket (2001b), att läraren använder en mängd olika sätt för att kunna bedöma 
elevers kunskaper. Lärarna i den här studien anger att de utgår från de fyra kunskapsformerna 
vid planeringen av undervisningen, så att eleverna får möjligheter att utveckla kunskaper 
utifrån samtliga dessa aspekter. De beskriver också att de på olika sätt försöker variera 
undervisningen genom till exempel enskilda uppgifter och gruppuppgifter, projektarbeten och 
samtal på individ- och gruppnivå. 
 
Resultatet av den här undersökningen visar att processen utgör ett viktigt underlag för lärarnas 
bedömning. Korp (2003) menar att, om bedömningen också ska avse lärprocessen, inte bara 
produkten, måste bedömningen integreras i undervisningen och eleverna göras delaktiga i 
bedömningsprocessen. Det betyder också att bedömningen inte enbart kan ske vid enstaka 
tillfällen, till exempel vid slutet av ett genomgånget arbetsområde eller i slutet av terminen, 
utan måste ske kontinuerligt. 
 
Enligt konstruktivistisk teori tar lärande sin utgångspunkt i förförståelsen. Det är därför 
viktigt att eleven utvecklar strategier för sitt lärande. Enligt grundskolans styrdokument ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga i att självständigt söka kunskap, att utveckla 
ansvar för sina studier. Detta innebär både söka kunskap och att själv bedöma sitt arbete.  
Bedömningen bör helst genomföras så att den blir en hjälp för eleven att uppmärksamma sin 
egen kunskapsutveckling och vad som kännetecknar arbeten av hög kvalitet (Skolverket, 
2000). Lärarna i denna studie beskriver hur de på olika sätt försöker att åstadkomma detta.  
 
 De fysiska redskapens betydelse för lärande. 
 
För att förstå hur människor lär och hanterar olika situationer behöver vi, enligt ett 
sociokulturellt perspektiv, se hur de fungerar i samspel med artefakter, det vill säga se 
förmågan att använda fysiska redskap. De lärare som främst hänvisar till detta är de som 
arbetar med praktiskt-estetiskt inriktade ämnen. I dessa sammanhang är det viktigt att 
bedömningen också omfattar elevernas förmåga att använda redskap. Vid bedömningen tas 
hänsyn både till processen och produkten. I vilken utsträckning processen respektive 
produkten spelar in beror på vilken betydelse elevens förmåga att använda redskap har för 
resultatet. Ur socialkonstruktivistiskt perspektiv  handlar detta om den socialt skapade 
teknologin med vars hjälp vi kan få detaljerad kunskap om omgivningen (Wenneberg, 2001). 
 
Uppdelningen av bedömningsbegreppet i formativ respektive summativ bedömning är en 
teoretisk uppdelning, enligt Newton (2007). I det praktiska arbetet görs ingen åtskillnad. Men 
jag tycker att uppdelningen är användbar för att synliggöra och tydliggöra lärarnas arbete. För 
mig har det genom denna åtskillnad av bedömningsbegreppet blivit tydligt att lärarna ständigt 
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arbetar med bedömning, inte bara vid betygssättningen i slutet av terminen. Det är alltså i 
huvudsak formativ bedömning lärarna i denna studie arbetar med. Jag tror att det råder en del 
förvirring kring bedömningsbegreppet och att det vanligtvis förknippas med betygssättning. 
Därför kan det kanske vara fruktbart att använda uppdelningen av bedömningsbegreppet för 
att diskutera innebörden av begreppet ”bedömning”. Samtidigt är det viktigt, som Newton 
(2007) skriver att inte se formativ och summativ bedömning som två helt åtskilda  företeelser, 
utan som aspekter av samma företeelse.  
 
Resultatet av denna undersökning stämmer ej med Skolverkets (2000) Nationella 
kvalitetsgranskningar eller Törnvalls (2002) studie. Dessa visar att lärarnas underlag för 
bedömning av elevernas kunskaper oftast består av prov, som avser fakta och som är mätbara. 
Kvantitet är lättare att se. Det går att räkna antal textsidor. Kvalitet är mer abstrakt, därmed 
svårare att synliggöra och förklara.  
 
När jag bad lärarna i den här studien berätta om sina erfarenheter och uppfattningar av sitt 
arbete med att bedöma sina elevers kunskaper, så nämns inte de nationella proven. Det är inte 
heller betygssättning som är i fokus, trots att många av dem nyss hade satt betyg. Min 
tolkning är att det som är i förgrunden, det som anses viktigast för bedömning är den dagliga 
samvaron och samtalen med eleverna, där läraren försöker bilda sig en uppfattning om 
elevernas kunskaper. Lärarna använder sig också av prov som underlag för bedömning, men 
de utgör inte det viktigaste redskapet.  
 
Att det inte finns någon överensstämmelse mellan beskrivningarna av lärares 
kunskapsbedömning i denna studie och de båda andra undersökningarna (Skolverket, 2000, 
Törnvall, 2002) skulle kunna förklaras av att de sistnämnda studierna genomfördes när 
betygssystemet var relativt nytt och att tidigare synsätt på kunskap och bedömning 
dominerade. Men jag tror inte att det är hela förklaringen. Selgheds (2004) undersökning 
genomfördes några år senare och där finns också detta synsätt representerat. En förklaring 
skulle kunna vara att lärarna på de skolor intervjuerna genomfördes har diskuterat eller 
reflekterat över styrdokumentens syn på kunskap och lärande. När de beskriver sin planering 
utifrån de olika kunskapsformerna verkar det så. Det kan också tänkas att de lärare som ingår 
i Skolverkets (2000) och Törnvalls (2002) studier inte har diskuterat dessa frågor eller har en 
syn som inte överensstämmer med styrdokumentens. 
 
5.3 Metoddiskussion 
 
Jag kommer i det följande att ta upp några saker som har haft betydelse för min undersökning 
och som jag tycker kan vara värt att reflektera över. 
 
Först några tankar om den fenomenografiska ansatsen. Larsson (1986) skriver att det är 
viktigt att man skaffar sig förtrogenhet med de fenomen som man har för avsikt att analysera. 
Även om jag inte har någon erfarenhet av kunskapsbedömning i grundskolan idag, så har jag 
en gång varit del av denna bedömningspraktik. Detta gör att verksamheten och språket inte 
känns helt främmande. Genom mitt arbete på lärarprogrammet och mötet med studenterna 
ingår det att bedöma deras kunskaper, både i syfte att hjälpa dem utveckla sitt lärande och att 
kontrollera det de lärt. Jag har också en viss teoretisk kunskap om bedömningsrelaterade 
frågor och lärande samt är väl insatt i grundskolans aktuella styrdokument. Under 
analysarbetet märkte jag att detta var en tillgång. Jag tror att det bidrog till att jag lättare 
kunde förstå innebörden i det som uttalats under intervjuerna. Jag tror också det var bra att jag 
inte var för insatt. Det hade kanske funnits en risk att ta saker för givna. 
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En osäkerhet i min undersökning är om kategorierna, ur fenomenografiskt hänseende, är 
tillräckligt skilda åt. De är väl förankrade i intervjumaterialet, men åtskillnaden är svår att 
avgöra. Min avsikt var att använda mig av en medbedömare för att fördela intervjusvaren på 
kategorierna, vilket tyvärr inte gick att genomföra på grund av tidsbrist. Den kvalitativa 
skillnaden mellan kategorier som krävs är en svårighet, som jag ser det, med den 
fenomenografiska ansatsen. Fördelen, å andra sidan, är den tydliga strukturen för bearbetning 
och analys av data. 
 
Sedan några tankar om fokusgrupper - fokuserad intervju. Fokusgrupper lämpade sig mycket 
väl för att få fyllig information om lärarnas erfarenheter och uppfattningar av 
kunskapsbedömning. Jag tror att resultatet hade blivit torftigare med individuella intervjuer. 
Även i detta sammanhang var min kunskap om bedömningsfrågor och lärande en tillgång; en 
hjälp att veta när och om följdfrågor behövde ställas. Det gjorde mig också mera säker på att 
veta vad det var jag ”var ute efter”. Larsson (1986) skriver att intervjuer av god kvalitet 
kräver sakkunskap. 
 
Under intervjuernas genomförande försökte jag anpassa mitt förhållningssätt efter 
förutsättningarna i grupperna. Jag var nästan bara aktiv i inledningen för att ta upp de 
forskningsetiska principerna, presentera studiens syfte och ställa ingångsfrågorna. Under 
intervjuernas genomförande ingrep jag ganska sällan i samtalen. Ibland fick jag en känsla av 
att lärarna glömde bort att jag var där. Vad gav samtalet i fokusgruppen lärarna? Jag 
uppfattade det som att de tyckte det var intressant att ta del av varandras erfarenheter och att 
själva få berätta om sina egna, för att sedan kunna jämföra. Lärarna hade inte diskuterat 
bedömningsfrågor tillsammans tidigare i den konstellation fokusgruppen utgjorde, utan enbart 
inom arbetslagen. Detta tror jag bidrog till att de var så intresserade av att lyssna till varandra. 
 
När det gäller urvalet och att få till stånd fokusgrupperna hade jag en ovärderlig hjälp av 
fältmentorerna, som tog ansvar för att kontakta lärarna och organisera träffarna med 
fokusgrupperna. Utan dem är det tveksamt om jag hade lyckats genomföra undersökningen på 
detta sätt. 
 
Nackdelen med fokusgrupper, är som jag nämnt tidigare, det omfattande materialet som 
intervjuerna resulterar i. Larsson (1986) menar att detta kan medföra en risk för att analysen 
blir ytlig och då är det ingen idé med en kvalitativ undersökning. Jag har försökt tänka på 
detta och göra en så ingående analys som möjligt. 
 
5.4 Avslutande reflektioner  
 
Arbetet med denna uppsats har väckt många tankar och gett mig flera positiva upplevelser, 
framför allt har mötet med lärarna under intervjuerna varit mycket inspirerande. Jag har 
imponerats av lärarnas kreativa förmåga när det gäller att finna vägar för att kunna hjälpa 
varje elev att utveckla sitt lärande och hitta möjligheter att allsidigt bedöma elevens 
kunskaper. Allra mest imponerad är jag nog av lärarnas outtröttliga arbete med att ständigt 
kommunicera och interagera med eleverna. 
 
Utifrån ett fenomenografiskt perspektiv hör denna undersökning till området 
allmänpedagogiska studier. Enligt Larsson (1986) syftar dessa studier bland annat till att 
fördjupa förståelsen för lärares handlande. Han menar att det är viktigt att bidra till ny 
kunskap och kunskap om att det finns olika sätt att föreställa sig företeelser på. Jag tror och 
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hoppas att den bild av lärares arbete med kunskapsbedömning som den här studien visar kan 
bidra till att väcka tankar och diskussion hos dem som tar del av resultatet.  
 
Under metodavsnittet tar jag upp generalisering via bland annat kontextlikhet. Det innebär för 
denna studie att det kan finnas likheter mellan lärares arbete med kunskapsbedömning i till 
exempel två klassrum. Men det handlar också om att det behöver finnas en överensstämmelse 
mellan dessa lärares sätt att ge innebörd åt bedömningsbegreppet. Jag tror att 
bedömningsbegreppet ganska sällan diskuteras och att innebörden därför kan vara otydligt för 
många.  
 
5.5 Fortsatt forskning  
 
Dessa tankar och upplevelser, tillsammans med resultatet av denna studie och insikten om 
bristen på klassrumsstudier, har väckt ett intresse av att fortsätta undersöka kommunikationen 
och interaktionen i klassrummet. Hur ser kommunikationen och interaktionen ut? Vad utgör 
innehåll i denna kommunikation och interaktion?  
 
En annan viktig aspekt av lärares arbete med kunskapsbedömning utgör dokumentation av 
formativ bedömning. Vad, hur och av vem dokumenteras elevers lärande? 
 
Resultatet av denna undersökning visar att de bedömningsformer lärarna oftast använder i 
klassrummet är integrerade i undervisningen. Hur uppfattar eleverna dessa 
bedömningssituationer? Går de att uppfatta som bedömningssituationer? Vilka 
lärandestrategier utvecklar eleverna utifrån hur dessa situationer uppfattas? I denna studie har 
jag valt att studera kunskapsbedömning ur ett lärarperspektiv. Jag kommer i min fortsatta 
forskning att studera kunskapsbedömning ur ett elevperspektiv.  
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