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Title  Suddenly you hear that a student has understood! 

 - Teachers 'descriptions of their assessment of younger pupils' learning. 
 

Författare Ulrika Andersson 
 

 

Sammanfattning 
 

Under sommaren 2008 infördes en ny reform i svensk grundskola. Den innebar att alla elever skulle få 

skriftliga omdömen i samtliga ämnen som de undervisades i. Reformen gav lärare ett utökat och delvis nytt 

uppdrag vad gällde att bedöma och skriftligt dokumentera elevers kunskaper i samtliga skolämnen.  

 

Tidigare studier om bedömning har företrädesvis fokuserats mot de årskurser där betyg ges, från 

mellanstadiet och upp till gymnasiet. Den här uppsatsen handlar om hur lärare till våra yngsta elever i 

grundskolan, de som går i åk 1-3, beskriver sitt arbete med kunskapsbedömningen. Studiens syfte är att 

bidra med ökade kunskaper om lärares kunskapsbedömning av yngre elevers lärande. Uppsatsens empiriska 

data kommer från åtta stycken kvalitativa ostrukturerade intervjuer med lärare. Intervjuerna genomfördes tre 

år efter införandet av de skriftliga omdömena.  

 

Analysarbetet är inspirerat av Kvale och Brinkmanns (2010) kategorisering där arbetet med datamaterialet 

bestått i att analysera likheter, skillnader, reducera, strukturera och finna olika kategorier.  

 

Det framkommer att de yngre elevernas lärare kopplar begreppet bedömning till betyg och sortering. Min 

analys visar att lärarna kan beskrivas som kunskapsletare eller kunskapssamlare som båda strävar efter att 

finna elevers kunskaper för att få bedömningsunderlag, men på olika vis. Det framgår att det finns en 

osäkerhet hos lärarna beträffande kunskapsbedömningsuppdraget, vad som förväntas av dem och vad det 

innebär i praktiken. Men också vilka konsekvenser uppdraget får för eleven och dem själva. Det är inte 

självklart, ses i studiens resultat, att bedömningsuppdraget i teori och praktik går hand i hand.  
 

 

Nyckelord: Bedömning, kunskapsbedömning, yngre elever, lärande, kunskap, kunskapsletare, kunskapssamlare. 
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1 Inledning 

”Fröken, fröken kom! Titta jag kan!” 

 (elev i åk 1, 2011) 

 

Uppmaningen ovan är hämtad från mitt eget klassrum och illustrerar uppsatsens utgångs-

punkt. Synliggörandet av kunskap, en nödvändighet för att kunna bedöma densamma. Här 

ovan tar eleven initiativet att visa sina kunskaper för sin lärare. I det här fallet var det jag som 

fick hjälp av eleven att se kunskap och underlag för att göra en viktig del av mitt arbete som 

lärare, kunskapsbedömning. Den här uppsatsen handlar om det, lärares arbete med bedömning 

av yngre elevers kunskaper och lärande.  

Under sommaren 2008 infördes en ny reform i svensk grundskola. Den innebar att alla elever 

skulle få skriftliga omdömen i samtliga ämnen som de undervisades i. Reformen gav lärare ett 

utökat och delvis nytt uppdrag vad gällde att bedöma och skriftligt dokumentera sina elevers 

kunskaper i samtliga skolämnen (SFS 2008:525).  

Bedömning av elevers kunskaper kan vara ett kraftfullt pedagogiskt verktyg för att utveckla 

elevers lärande (Lundahl, 2011) och tillsammans med flera av mina lärarkollegor brottades 

jag med praktiska och teoretiska frågor om kunskapsbedömning för grundskolans yngre 

elever.  

Tittar man tillbaka på de senaste tjugofem åren kan man se att studier i ämnet kunskaps-

bedömning generellt har ökat, precis som mängden dokumentation, bedömningar, mätningar 

och jämförelser som görs i olika skolformer och mellan länder (Forsberg & Lindberg, 2010). 

Svensk forskning om bedömning i grundskolan gäller företrädesvis de äldre årskurserna. 

Forskningsfältet angående lärares kunskapsbedömning av yngre elevers lärande är inte lika 

utvecklat, där finns ett tomrum för den här studien att fylla (Skolverket, 2010). 

Med hjälp av en intervjustudie vill jag studera och analysera lärares erfarenheter av sitt arbete 

med bedömning av de yngre elevernas lärande. Intervjuerna gjordes tre år efter reformens 

genomförande. De intervjuade lärarna undervisar elever i åk 1-3. Fokus är inställt på deras 

beskrivningar av sitt arbete med bedömning av yngre elevers lärande.  
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1.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är att studera och analysera lärares erfarenheter av sitt arbete med 

kunskapsbedömning i årskurs 1-2.  

1.2 Frågeställning  

Hur beskriver lärarna sitt arbete med att bedöma yngre elevers kunskaper? 

Vilka aspekter beskrivs av lärarna som betydelsefulla i bedömningen av yngre elevers 

kunskaper? 

Vilka svårigheter med att bedöma elevers kunskaper framträder i lärarnas beskrivningar? 
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2 Bakgrund 

I följande kapitel beskrivs först för studien aktuella styrdokument (år 2008-2011) och 

införandet av skriftliga omdömen under rubriken: Styrdokument. Därefter följer en historisk 

tillbakablick vad gäller kunskapssyn och bedömning. Kapitlet avslutas med rubriken; Det nya 

provparadigmet, under vilken en sammanfattning av begreppet ges. 

2.1 Styrdokument 

År 2008 togs ett politiskt beslut om införandet av skriftliga omdömen i samtliga ämnen för 

alla grundskolans elever. För de yngre eleverna gäller detta ämnena: bild, engelska, hem- och 

konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, musik, NO (biologi-fysik-kemi), SO 

(geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap), slöjd, svenska och teknik (SFS 

2008:525; Lgr 11). Skolverket har på regeringens uppdrag sedan systemet infördes strävat 

efter att förtydliga sina intentioner på en rad punkter. De gör detta i ”Allmänna råd” vilka 

utgår från gällande lagar, förordningar och föreskrifter och finns tillgängliga både på nätet och 

i tryckt upplaga (Skolverket, 2008). Även kommentarmaterial till kursplanerna, liksom 

bedömningsråd och anvisningar, finns i tryckt form och på Skolverkets hemsida. (Skolverket, 

2009a; Skolverket, 2011a). 

Gemensamt för lärares arbete utifrån det nya uppdraget är att göra skriftliga omdömen i samt-

liga ämnen som eleven undervisas i (SFS 2088:525). De skriftliga omdömena ska innehålla 

elevens aktuella kunskapsläge i relation till den nationella läroplanen med tillhörande kurs-

planer. Läraren ska bedöma och kommunicera elevens utveckling och lärande med såväl elev 

som vårdnadshavare. Intentionen med de skriftliga omdömena var bland annat att arbeta för 

en likvärdig utbildning samt att tydliggöra elevens kunskaper för elever och vårdnadshavare 

framförallt i de tidigare årskurserna, där betyg inte sätts (SFS 2088:525; Skolverket, 2010). 

Kunskapsbedömningen som ligger till grund för de skriftliga omdömena är att betrakta som 

en del av undervisningen och därmed en del av planeringen, menar Skolverket (2010). Det är 

önskvärt att det finns en tydlig röd tråd, alignment, mellan mål, undervisning och bedömning 

eftersom det ökar elevens förståelse av undervisningen och ger eleven möjlighet till delaktig-

het i sin egen kunskapsutveckling. Elevens metakognition och eget ansvar för sina studier 
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lyftes som en betydelsefull del då de skriftliga omdömena introducerades som ett komplement 

till den individuella utvecklingsplanen (Skolverket, 2010; Skolverket, 2011a; Lpo94; och 

Lgr11). 

2.2 Bedömning förr och nu 

Hur man ser på kunskap, organiserar och genomför bedömningar inom utbildningssystemet är 

intimt förknippat med samhällets behov och har därmed förändrats över tid (Lundahl, 2006). 

Informell kunskapsförmedling har vi alltid ägnat oss åt, barn har i alla tider lärt sig om allt 

från traditioner och förhållningssätt till olika sorters arbete genom att vara tillsammans med 

sina föräldrar, andra vuxna, yngre och äldre kamrater. Innan folkskolans införande i Sverige 

år 1842 fanns en föregångare till dagens skriftliga omdömen, de hette husförhörslängd och 

gjordes av prästen i en muntlig bedömningspraktik (Hartman, 1995). På den tiden var 

religionens och sedens makt stor. Undervisningsmetoderna och bedömningsarbetet färgades 

av den muntliga traditionen och lät sig märkas i hur eleverna förväntades presentera sina 

kunskaper och därmed vad som vid tiden räknades som kunskap (Forsberg & Lindberg, 

2010).  Industrialisering och urbanisering skapade nya och andra behov än vad det feodala 

samhället gjorde. Den behavioristiska tanken där elevens sinnen ansågs vara oövade och 

behövde fyllas på av en lärare fick sällskap av andra sätt att se på kunskapsinlärning. Svenska 

Ellen Key och amerikanske filosofen John Dewey fick stor genomslagskraft med den pedago-

giska progressivismen. Till skillnad från sina föregångare, traditionalisterna, som betonade 

förmedling av kunskaper och färdigheter med hjälp av en mer auktoritär disciplinering, för-

ordade progressivisterna kunskapsprocesserna, erfarenheter och demokratisk disciplinering 

utifrån elevernas intressen och behov (Lundahl, 2006; Lundahl, 2011).  

Samtidigt med Dewey verkade Thorndike och de båda beskrivs av Lundahl (2011) som 

varandras motsatser, var och en framgångsrik utifrån sin horisont. Dewey var pedagogen som 

satte elevens utveckling och lärande i centrum. Han förespråkade en formativ bedömnings-

strategi och lade stor vikt vid utformandet av läroplaner och kursplaner. Thorndike beskrivs 

som en statistiker som på basis av elevers resultat, vilka med fördel kunde redovisas med 

hjälp av intelligenstest, prov och summativa bedömningar, tillhandahöll politiska styrmedel. 

Dewey och Thorndike får här illustrera de olika perspektiv vilka haft betydelse för hur frågor 

rörande kunskapsbedömning hanterats. De båda perspektiven beskriver synen och debatten på 
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kunskapsbedömning vilka kan ses röra sig som en pendel mellan de båda sidorna (Lundahl, 

2011).  

Avgörande för vad som ses som kunskap, vad läraren bedömer (mål, normer, kriterier, 

domäner) och vilka verktyg som används, handlar djupast om vilken kunskapssyn som utgör 

grunden (Carlgren, Forsberg & Lindberg, 2009).  Läroplansteorins betydelse för kunskaps-

bedömningen ger ytterligare dimensioner som bidrar till förståelsen för hur kunskapsbedöm-

ningar hanteras över tid, menar Englund, Forsberg och Sundberg (2012). Vilket vetande, vilka 

färdigheter och kunskaper som efterfrågas och tar sig uttryck i läroplaner formuleras utifrån 

historiska, politiska och sociala sammanhang. Dagens läroplan och den kunskapssyn den ger 

uttryck för harmonierar enligt Englund m fl. (2012) inte med den form i vilken kunskaps-

kraven i kursplanerna presenteras. Dels representerar de inte en enhetlig kunskapssyn och det 

i sin tur försvårar kunskapsbedömningen. Dels är kunskapskraven till sin utformning mindre 

lämpade som underlag för dialog runt kunskap och kunskapsbedömning i olika ämnen, vilket 

försvårar för lärare och elever (Englund, Forsberg & Sundberg, 2012).  

Bedömningen som sker i klassrummet har flera syften. Den är inte endast till för eleven och 

läraren och den lärandeprocess som pågår. Bedömningen ska därtill leverera enskilda elevers 

måluppfyllelse, liksom skolors, till olika intressenter som föräldrar, kommuner och regering. 

Inte sällan används samma bedömning för olika slags mätning och i skilda syften (Gipps, 

2012). 

Ett år efter införandet av skriftliga omdömen visar Skolverkets utredning att kunskaps-

bedömningar görs i 5 av de 16 ämnen som kursplanen innehåller i årskurs 1. Motsvarande 

siffra för årskurs 9 är att kunskapsbedömningar görs i 11 av 16 skolämnen. Utredningen visar 

att lärarkåren i stort är positivt inställd till reformen, även om de yngre elevernas lärare är mer 

tveksamma än landets övriga lärarkår (Skolverket, 2010 b). 

2.3 Det nya provparadigmet 

Som nämnts tidigare finns flera inlärningsteorier och bedömningsmetoder. Begreppet ”Det 

nya provparadigmet” beskriver resultatet av de förändringar som syns som gemensamma i 

västvärldens forskningslitteratur från 1980-talet och framåt. Frågor som; vad, hur och varför 

man bedömer samt vem som bedömer är aktuella (Korp, 2003).  
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”Det nya provparadigmet” beskriver en vilja att lämna en del av den summativa bedömningen 

till förmån för den formativa. Eller användandet av en kombination av de båda, där syftet är 

att hjälpa, uppmuntra och utveckla såväl eleven som undervisningen. Begreppet och diskus-

sionen ses i såväl nationell som internationell forskningslitteratur (Clark, 2011). 

Parallellt med den i forskningslitteraturen och läroplansteorin beskrivna kunskapssynen har 

skolpraktiken och lärares bedömningskompetens paradoxalt nog försvagats. Den ökade 

mängden nationella tester och prov som beslutas av politiska företrädare signalerar att lärares 

bedömningskompetens inte är den rätta. Den tidigare höga tilltron till lärares bedömningar 

blev kvar i behavioristens tidevarv där summativa bedömningar var de allenarådande och i 

god samklang med tidens kunskapssyn. Den teoretiska strävan att forma det demokratiska och 

livslånga lärandet med hjälp av det formativa förhållningssättet försvåras av en provpraktik 

som enkelt kan kopplas till historien (Lundahl, 2011). Om den äldre kunskapssynen alltjämt 

ligger som grund, även då nyare metoder används, kan förståelsen för metodvalet i grunden 

ifrågasättas. Då sker ingen egentlig förändring och då har i praktiken ett provparadigmskifte 

inte skett (Vinterek, 2006).  
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3 Litteraturgenomgång 

I kapitlet nedan presenteras forskningsstudier och litteratur som är av intresse för denna 

studie. Kapitlet är indelat i fyra underrubriker och inleds med ”Summativ och formativ 

bedömning - två vanliga former av kunskapsbedömning”. Därpå följer ”Kunskap, lärande och 

inlärning” som ger en bild av begreppet kunskap och tolkning av begreppen lärande och 

inlärning. Tredje underrubriken heter ”Feedback och förhållningssätt” och här lyfts feedback 

och förhållningssätt och dess betydelse för bedömningen av elevers lärande. Avslutningsvis 

hittas underrubriken ”Tillförlitlighet” under vilken kvalitetsaspekter betydelsefulla för 

bedömningsresultatet presenteras. 

3.1 Summativ och formativ bedömning - två vanliga former av 

kunskapsbedömning 

Summativ och formativ bedömning är begrepp som vanligen förekommer och diskuteras i 

litteratur som handlar om kunskapsbedömning.  De båda bedömningsformerna kan användas 

var för sig eller parallellt och med fördel som ett komplement till varandra (Airasian & 

Russell, 2008; Harlen, 2005). 

Den summativa bedömningen summerar ett avslutat arbete. Det är en bedömning av lärande 

där t.ex. tester i läroböcker och standardiserade prov är vanligt förekommande mätverktyg 

(Airasian & Russell, 2008). De nationella proven används oftast som en summativ form av 

bedömning, en avslutande bedömning i ett ämne eller för ett ämnesområde.  Proven skulle 

kunna användas formativt för att tydliggöra undervisningsmålen för eleverna och för att träna 

elevens egen bedömningskompetens, även om detta inte är provkonstruktörens avsikt 

(Lundahl, 2011). 

Utmärkande för den formativa bedömningen är vikten av att betona såväl målet som vägen 

dit. Formativ bedömning beskrivs som en kunskapsbedömning för lärande, kunskaps-

bedömningen sker under arbetets gång och tillsammans med eleven. Det är processen som 

betonas och den formativa bedömningen kan på så vis bli en bedömning av det klassrums-

arbete som pågår (Airasian & Russell, 2008). Typiskt för det formativa klassrumsklimatet är 

att bedömningen utvecklar elevens självkänsla (Black & Wiliam, 2001). Den formativt 
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arbetande läraren utgår från elevens kunskapsläge och guidar vidare mot ökad förståelse eller 

utveckling. En betydande aspekt är elevens egna engagemang och förståelse för det egna 

lärandet. Den formativa bedömningens intention är att leda till lärande och utveckling för 

både elev och undervisning (Lundahl, 2011). 

På forskningsfältet råder olika uppfattningar om de två begreppens betydelse och innebörd 

(Vallberg Roth, 2010). Bristen på en tydligt fastställd definition av begreppet formativ 

bedömning gör att det finns en utbredd uppfattning att den formativa bedömningen är enbart 

en metod, snarare än ett förhållningssätt kopplat till ett sätt att se på lärande. Det vill säga, det 

samma som den summativa bedömningsformen. Det leder till uppfattningen att all bedömning 

är att betrakta som summativ och att någon renodlad formativ bedömning inte finns (Clark, 

2011).  

Skillnaden mellan begreppen summativ och formativ bedömning råder det delade meningar 

om. Även begreppet formativ bedömning tolkas olika. Dels förekommer den nyligen 

beskrivna tolkningen, där formativ bedömning ses som en metod som kan vara bra att 

använda då skolarbetet kommuniceras med eleven, dels en striktare tolkning av begreppet 

som innebär att bedömningen endast är att betrakta som formativ då elevens utveckling är 

reflekterad, synliggjord och, inte minst, visar på framsteg (Clark, 2011). 

Formativ bedömning innebär att läraren tillsammans med eleven arbetar med 1) tydliga 

lärandemål, 2) feedback på lärandeprocessen mot målet, 3) uppmärksamhet riktad mot 

elevens försök och framgång, och med 4) att uppmuntra eleverna att bedöma och reflektera 

över sina egna prestationer (självbedömning) (Cauley& McMillan, 2010). Lärande 

bedömning är ett begrepp som beskriver ett praktiknära formativt arbetssätt/förhållningssätt. 

Skillnaderna mellan den formativa bedömningen och lärande bedömning är främst den 

praktiknära ansatsen - vikten av att variera undervisningsmetoderna och bedömnings-

strategierna lyfts fram mer i den senare, liksom vikten av tydliga förväntningar på eleven 

(Jönsson, 2010). 

Ytterligare aspekter att ta med i samtalet om bedömning, oavsett form, är bedömningens 

kvalité och tillförlitlighet (Lundahl, 2011). Det är viktigt att reflektera över vilken typ av 

kunskapsresultat, vilken målbild, som behövs för att kunna bedöma det som ska bedömas. 

Utgångspunkten är eleven och den förmåga eller kunskap som efterfrågas. Utifrån detta ska 

läraren välja bedömningsverktyg som låter kunskaper synliggöras och därmed bli möjliga att 
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bedöma (Korp, 2003). För att det ska vara möjligt att bedöma de kunskaper och förmågor som 

uttrycks i Lpo94 och LGR11 måste kunskapskraven tolkas och analyseras så att det tydligt 

framgår vad eleven ska kunna, förstå och göra. Det måste framgå hur och på vilken kvalitativ 

nivå eleven visar dessa kunskaper (Jönsson, 2010). Ett viktigt perspektiv att ta hänsyn till är 

också att som lärare vara medveten om förhållandet mellan det planerade undervisnings-

innehållet och elevens tolkning av det (Wiliams, 2006). Det kräver att pedagogen förstår 

relationen mellan sin egen undervisning och elevens förståelse av densamma (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2009). 

3.2 Kunskap, lärande och inlärning 

I den tidigare läroplanen, Lpo94, liksom i den nuvarande, Lgr11, uppmanas skolan att skapa 

ett lärande där kunskaper balanseras och blir en helhet (Lpo 94, Lgr11). För att utvidga 

kunskapsbegreppet och samtidigt definiera de olika formerna används, i såväl Lpo94 som i 

Lgr11, följande fyra olika kunskapsformer: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa 

anses samspela med varandra och till stor del utgöra varandras förutsättningar. Genom att 

utvidga kunskapsbegreppet, sätta ord på de olika formerna och poängtera deras samhörighet, 

visar styrdokumenten på vikten av att i undervisning och bedömning använda samtliga former 

(Skolverket, 2001).  

Nedan beskrivs de olika kunskapsformerna som vanligen kallas ”de fyra f:en”:  

Faktakunskaper beskrivs som information, regler och konventioner. Denna form av kunskap 

kan mätas i kvantitet, man kan eller vet mer eller mindre inom något område (Gustavsson, 

2002). Men fakta och förståelse hänger intimt samman, eftersom det är först när en människa 

har tagit till sig informationen och förstått den som den blir till kunskap. 

Förståelsekunskap beskrivs av Carlgren som kvalitativ till sin karaktär. Det handlar om att 

begripa, förstå innebörden i en företeelse, att uppfatta meningen. Antingen saknar vi eller så 

har vi förståelse och då den finns kan förståelsen bedömas som mer eller mindre kvalificerad. 

Det är förståelsen som avgör hur vi kan ta till oss fakta (Carlgren, 1992) och sätta in dem i ett 

sammanhang (Gustavsson, 2002). 

Färdighetskunskap är att veta hur något ska göras och kunna verkställa det. Färdighetskun-

skap är till skillnad från förståelsekunskap, praktisk till sin natur. Det är möjligt att utveckla 
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färdigheter utan förståelse, men ofta finns en intellektuell koppling. När man ska lära sig läsa 

och skriva är det svårt att avgöra vad som är vad, menar Carlgren (1992). Läs- och skrivin-

lärning innehåller flera delar, från att hantera papper och penna till att forma bokstäver, ljuda 

ihop dessa och avslutningsvis upptäcka att man skrivit något som kan läsas och förstås av 

flera (Carlgren, 1992). 

Om man liknar kunskapsformerna vid ett isberg så får fakta, färdigheter och förståelse 

illustrera toppen, menar Carlgren (1992). Under ytan hittar vi förtrogenhetskunskapen, 

kunskapsformen som benämns som kunskapsbergets osynliga del, den tysta kunskapen. Att 

vara förtrogen med något innebär att vi ”vet”, ser, läser av, känner och agerar utifrån detta. 

Vetandet baseras på det lärande som utvecklas då teoretiska kunskaper omsätts i praktiken 

och tillämpas i olika sammanhang. Genom att lära sig se likheter i olikheter och vara 

observant på skillnader kan unika situationer ”bygga på” redan befintliga erfarenheter och 

leda till att utveckla förtrogenhetskunskaper (Carlgren, 1992).  

Det är betydelsefullt för alla de fyra kunskapsformerna att ta tillvara elevers tidigare 

erfarenheter liksom att sträva efter att hitta balans mellan den fysiska, motoriska, sociala, 

emotionella och intellektuella utvecklingen. Särskilt vad gäller de yngsta eleverna är själv-

förtroende och utvecklandet av självtillit betydelsefullt för den fortsatta lärandeprocessen och 

kunskapsutvecklingen (Carlgren, 1992).  

Det finns anledning att även reflektera över begreppen lärande och inlärning, båda vanligt 

förekommande i läroplansteorin och undervisningspraktiken. De båda begreppens betydelse 

påverkar synen på hur kunskap tolkas och är därmed ett perspektiv att ta hänsyn till i 

bedömningspraktiken (Skolverket, 2002). 

Lärande beskrivs som en aspekt av mänsklig social och praktisk handling. Det är en livslång 

kunskapsutveckling där mening och förståelse följs åt och där lärande och utveckling kan 

beskrivas som varandras katalysator (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2009). 

Inlärning används i äldre styrdokument och kan sägas visa på en behavioristiskt inspirerad 

envägskommunikation, eleven lär in det som läraren lär ut. Begreppet inlärning, 

åtminstone då det definieras som envägskommunikation, kan betraktas som ett begrepp 

vilket upplevt sin storhetstid och nu fallit i slummer. Så har även synen på barns lärande 
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förändrats från att ha beskrivits som en fråga om mognad till att betraktas ur ett socialt och 

kulturellt erfarenhetsperspektiv (Gustavsson, 2002).  

 

Att lära sig lära handlar om att ta sig an ett nytt problem med ett öppet förhållningssätt. Något 

som enklare låter sig göras om man utvecklat vetskapen om att det går att kompensera och 

övervinna brister i sina tidigare kunskaper genom att lära sig använda och utnyttja det man 

redan kan för att lära sig något nytt. Att lära sig organisera befintlig relevant kunskap och att 

lära sig ta ytterligare steg är betydande färdigheter för lärandet. Detta kan exemplifieras 

genom att belysa skillnaderna i studiefärdighet och inlärningsfärdighet. Det förstnämnda, 

studiefärdighet, handlar om att organisera, till viss del välja ut stoff och ta det till sig på ett 

vis, så att t.ex. äldre generationers kunskaper reproduceras. Det är inte givet att kunskaperna 

kan användas i ett vidare perspektiv och i andra sammanhang än där de hämtats (Marton m.fl. 

2008). Goda studiefärdigheter leder ofta till de kunskaper som efterfrågas i traditionella tester 

och prov och där fyller de sin funktion, de bedöms i sitt sammanhang som goda. Inlärnings-

färdighet är ett begrepp som innebär att förståelse för helhet och djup finns med, en förmåga 

att se sammanhang och därmed kunna generalisera ämnesövergripande. Avgörande för 

utvecklandet av ovan beskrivna inlärningsfärdighet är tillit till det egna tänkandet och en 

lagom nivå på de förväntningar som ställs (Vygotskij, 2001; Marton, Hounsell, & Entwistle, 

2008).  

Uppfattningen att språket har stor betydelse för utveckling och lärande delas av både Carlgren 

(1992) och Säljö (2000). Språket ska ses som ett kraftfullt kommunikativt redskap för lärande 

vilket utvecklas i kommunikation och socialt samspel mellan människor (Stern, 1991; Säljö, 

2000). Talanger och förmågor som ingen ser och bekräftar får svårt att utvecklas och växa. 

Bekräftelsens kraft är stor, ju fler sidor av barnet som bekräftas desto rikare utrustat blir 

barnet. Detta kan ses som en förklaring till sambandet mellan utvecklandet av självkänslan 

och övrig utveckling (Stern, 1991). Elevens aktuella kunskapsläge är utgångspunkten för att 

finna den proximala utvecklingszonen, ett individuellt ”lagomläge” där elevens befintliga 

kunskaper utmanas på en nivå som lockar till vidare utveckling och lärande (Vygotskij, 

2001). Det är dock viktigt att hålla isär kunskapsbedömning, eller bedömning av elevers 

lärande, å ena sidan, och bedömning av personliga egenskaper å den andra. Det är två olika 

perspektiv varav bedömning av det sistnämnda inte leder till ökad kunskapsutveckling eller 

ökad självkänsla (Lundahl, 2011; Stern, 1991). 
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3.3 Feedback och förhållningssätt  

Även om idéerna runt lämplig tidpunkt för återkoppling varierar mellan olika forskare och 

generalisering mellan olika kulturer och länder inte alltid är fruktbar tyder flera studier på att 

feedback till eleven är positiv då den sker ofta, är väl reflekterad och är väl integrerad i 

undervisningen (Håkansson, 2011; Lundahl, 2011). Formativ bedömning och muntlig 

återkoppling ses som mycket betydelsefulla aspekter för lärande (Hattie, 2009; Jönsson, 

2013).  

De mest effektiva nivåerna av återkoppling är de som sker på process- och metakognitions-

nivå. Feedback på uppgiftsnivå och personnivå är båda mindre effektiva, personnivån bär 

sällan frukt, snarare tvärtom (Hattie & Timperley, 2007). Detta är särskilt viktigt att ha i 

beaktande då återkopplingen ges muntligt. Den muntliga bedömningen kan av eleven upp-

levas som mer personlig än skriftlig bedömning. Det finns en risk att lärarens röstläge och 

kroppspråk tolkas in som en del av kunskapsbedömningen. Beroende på hur den muntliga 

återkopplingen ges kan den leda till att eleven tar den till sig på skilda vis. Det är viktigt att 

den muntliga bedömningen och återkopplingen, liksom den skriftliga, är väl reflekterad och 

förmedlas med respekt och goda förväntningar på elevens förmåga till lärande (Jönsson, 

2013).  

Det är feedback på elevens arbete som ökar de positiva effekterna. Det finns emellertid 

anledning att vara observant då feedback som, även då den kopplas till elevarbetet, kan tas 

emot olika. Låg- och högpresterande elever, liksom motiverade och omotiverade elever 

behöver alla mötas på sin nivå (Jönsson, 2010). I en klassrumsmiljö där det råder trygghet, 

finns tydliga förväntningar på lärande, och ett tillåtande klimat är chanserna att lyckas med 

den formativa bedömningen goda (Cauley & McMillan, 2010).  

Lärarens upplevelse av vilka konsekvenser kunskapsbedömningen kan få för eleven motiverar 

valet av bedömningsform. Det finns en uppfattning hos lärare att prov och bedömning leder 

till sämre självkänsla på grund av oro och prestationsängslan hos framförallt svagpresterande 

elever (Törnvall, 2001).  

Återkopplingen elev-lärare har en avgörande betydelse för lärarens möjligheter att få syn på 

sin egen undervisning och därmed få chansen att variera sina undervisningsstrategier. Den 

formativa bedömningens återkoppling/feedback möjliggör en mer varierad undervisning 
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eftersom resultatet av undervisningen synliggörs i samarbete med eleven. Variationens 

betydelse sett ur ett undervisningsmetodiskt perspektiv förekommer inte lika tydligt i litteratur 

om formativ bedömning, som i litteratur om bedömning för lärande, men den finns (Hattie, 

2009; Jönsson, 2010).  

Lärandet, utifrån variationsteorin, består av två viktiga delar, för det första att det alltid finns 

ett objekt och för det andra att detta kan betraktas på olika sätt (Marton & Booth, 1997). 

Skillnaderna mellan hur olika elever betraktar samma sak och vad de upplever som viktigt 

(syftet med t.ex. en uppgift) hur eleven ser/ förstår/tar sig an saker och ting, blir avgörande för 

lärandet. Genom att vara medveten om elevers skillnader i lärandeprocessen, urskilja det 

viktiga i varje objekt (den kritiska aspekten) och använda flera olika variationer av för-

klaringsmodeller nås flera elever (Marton & Booth, 1997; Marton & Morris, 2002; Jönsson, 

2010).  

3.4 Bedömningens tillförlitlighet 

Kunskapsbedömningens röda tråd är en planering där det finns ett tydligt samband mellan 

mål, bedömning och undervisning, antingen bedömningsformen är summativ eller formativ. 

Det finns ett flertal viktiga kvalitetsaspekter som bör finnas med hela vägen och som hör 

hemma i den fortsatta reflektionen runt kunskapsbedömningen tillförlitlighet (Lundahl, 2011).  

Det är lämpligt att utgå från vilken kunskapsform som ska bedömas och utifrån detta välja 

bedömningsverktyg och undervisningsmetoder. Frågor som bör ställas är; mäter man det som 

är tänkt utifrån kunskapskraven och är tolkningar och bedömningsresultat trovärdiga? 

(Lundahl, 2006). 

Faktorer som kan påverka kunskapsbedömningens tillförlitlighet och riskerar att snedvrida 

bedömningsresultatet (bias) är: lärares bemötande, elevers och lärares förväntningar, elevers 

grupptillhörighet (t.ex. klass, etnicitet, kön) elevers uppträdande och ordning. Även faktorer 

som elevers motivation, test-ängslan, stress och språksvårigheter kan påverka bedömningen 

och göra den mer osäker (Korp, 2003; Törnvall, 2001).  

Sambedömning, där flera lärare bedömer samma elevarbete, lyfts som en kvalitetssäkrande 

faktor (Lundahl, 2011). Genom att kontinuerligt arbeta med sambedömning kan samstäm-

migheten i lärares bedömningar öka, även om det inte är självklart att det blir så, hävdar 
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Jönsson och Thornberg (2014). Lärarna kan få ett värdefullt stöd och i bästa fall god 

kompetensutveckling med höjd bedömarkompetens som följd.  Det är inte självklart att 

likvärdigheten mellan lärares bedömningar ökar, menar Jönsson och Thornberg (2014). Det 

förutsätter att sambedömningen mellan olika lärare: sker kontinuerligt, innehåller bedömning 

av såväl pågående kunskapsprocesser som avslutade arbeten och att dessa kopplas till 

kursplanerna (Jönsson & Thornberg, 2014).  

Ett exempel för att påvisa svårigheterna med att bedöma det som kursplanerna avser är nya 

nationella proven för åk.3 i svenska (skrivprovet, år 2008 ). Intentionen var att detta mät-

verktyg skulle möjliggöra tidig upptäckt av elevers individuella kunskapsbrister och därmed 

skapa förutsättningar för att kunna sätta in snabba åtgärder. Resultaten från skrivproven för 

årskurs 3 ger varken lärare eller elever någon information som visar på utveckling framåt. 

Provresultatet visar på svagheterna och utifrån dessa görs en kriteriebedömning som placerar 

eleven i en betygskategori. Dilemmat är dessutom att de eventuella kunskapsbrister som 

kommer i dagen inte självklart är elevens, utan snarare provkonstruktörens som gör prov där 

syftet är att testa en viss typ av förmågor och eller kunskaper, men inte håller vad som utlovas 

(Borgström & Yassin, 2009).  

Det finns en svaghet vad gäller nationella skrivproven för årskurs 3, som består i att elevens 

förståelse för hur uppgiften ska göras får avgörande betydelse för resultatet. Det är olycklig då 

nationella proven ofta tillmäts stor betydelse. Anledningen till att risken för felbedömning är 

stor beror på att informationen om hur provuppgiften ska lösas kan tolkas på olika vis av olika 

elever. Missförstås uppgiften så blir bedömningen av elevens kunskaper svår att göra 

(Borgström & Yassin, 2009). Dessutom är det en svaghet i provkonstruktionen att det kom-

mer an på den undervisande läraren att se styrkorna i en text och på eget initiativ använda 

dessa formativt. Att finna elevers styrkor och möjliga utvecklingsvägar då provkonstruktörens 

avsikt inte varit den kan vara svårt, i synnerhet då provets utformning inte ligger i linje med 

rådande styrdokument och kunskapssyn (Jönsson 2010). 

Ytterligare brister i bedömningen kan uppstå på grund av en alltför enkelriktad och ensidig 

användning av skriftliga prov då de svårligen mäter de förmågor som efterfrågas i kurs-

planerna (Skolverket, 2011a). Dagens mätmetoder kan ses som aningen konserverade medan 

utbildningens syfte, vilket kan härledas till de olika kunskapsteorier och kunskapssyner som 

syns i läroplanerna, förändrats (Nyström, 2004). Det är angeläget och viktigt att sträva efter 
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att formulera nationella test som visar elevers kunskap, liksom att få eleverna att känna sin 

förmåga och tro på den (Stiggins, 2002). Precis som de nationella proven ska utformas i syfte 

att utveckla hela eleven ska undervisningen med tillhörande bedömning göra detsamma. 

Läroplanens inledande kapitel där skolans värdegrund formuleras ställer krav på att den 

bedömning som sker i skolan görs på demokratiska grunder där olikheter respekteras och 

inflytande och ansvar utifrån ålder och mognad formar vardagsarbetet (Lundahl, 2011; 

Lpo94; Lgr11). 
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4 Metod 

Här nedan redogör jag för hur jag metodologiskt har gått till väga i studien. Inledningsvis 

presenterar jag mitt val av forskningsmetod tillsammans med urval och begränsningar. Sedan 

följer ett resonemang om och en beskrivning av undersökningens genomförande. Därefter 

återfinns underrubrikerna databehandling och analys- en beskrivning av arbetet med inter-

vjuerna. Avslutningsvis beskrivs de etiska ställningstaganden som jag gjort under arbetets 

gång. 

4.1 Val av metod 

Studien genomförs inom ramen för Pedagogiskt arbete. Pedagogiskt arbete är ett tvärveten-

skapligt och yrkesinriktat forskningsfält och kunskapsområde. Det lämpar sig väl för praktik-

nära frågor och fenomen som, likt denna studie om lärares arbete med bedömning av yngre 

elevers lärande, är centrala i det pedagogiska arbetet. 

För att ta del av lärares beskrivningar valde jag den kvalitativa ostrukturerade intervjun. 

Denna intervjuform beskrivs i litteraturen som en hantverkslik, övning ger skicklighet.  Det 

finns inom ramen för intervjuformen möjlighet att be respondenten förtydliga oklarheter samt 

att ställa följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2010).  

Jag har valt det kvalitativa förhållningssättet vilket passar för studiens syfte och frågeställning 

då kvalitén som söks i materialet synliggörs oberoende av kvantitet.  Det kvalitativa förhåll-

ningssättet möjliggör att fokus riktas på de uttalade orden och dess betydelse och öppnar för 

ett tolkande synsätt (Bryman, 2009; Starrin & Svensson, 1994).  

4.2 Urval och begränsning 

Studien har sin utgångspunkt i en tid då individuella utvecklingsplaner praktiserats i grund-

skolan under tre år. Det var en tid då nya Skollagen (2010:800) trätt i kraft, Lpo94 med 

tillhörande kursplaner fortfarande var rådande styrdokument och implementeringen av 

kommande LGR11 pågick. Sedan studien påbörjades har ytterligare reformer genomförts i 

skolvärlden, inte minst inom området individuella utvecklingsplaner, skriftliga omdömen, 

utvecklingssamtal och betyg. Studiens resultat bygger på intervjuer som gjordes 2011. De 
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lärare som då medverkade i studien var engagerade och intresserade av ämnet. Deras erfaren-

heter och beskrivningar ska ses i sitt sammanhang. Det är fullt möjligt att de har andra 

erfarenheter av yngre elevers kunskapsbedömning idag, 2015.  

Inom ramen för studien riktas fokus på lärares arbete med kunskapsbedömning, det vill säga 

lärares professionella arbetssätt för att tolka och värdera elevernas kunskaper i relation till 

kursplanerna. Jag begränsar studien till lärares bedömningar. Det innebär att jag till stor del 

exkluderar olika former av organisationsfrågor och frågor som rör ekonomi. Jag tar upp olika 

bedömningsverktyg generellt.  Undantaget vad gäller bedömningsverktyg är en studie av 

nationella skrivprovet i årskurs 3 som gjorts av Yassir och Borgström (2009). Den tas upp 

som ett specifikt exempel och tjänar som en referensram för att betrakta synliggörandet av 

kunskap med hjälp av ett skriftligt prov.  

För studiens intervjuer önskade jag kontakt med lärare i grundskolan. Lärare som arbetade 

med kunskapsbedömning av elever i åk.1-2. Mer om dessa nedan, under rubriken 4:2:1 

Respondenterna. 

För att få kontakt med blivande respondenter mailade jag åtta rektorer i en kommun inne-

hållande grundskolor av olika storlek (bilaga 1:3). I mailen berättade jag om studien och att 

jag ville komma i kontakt med lärare för åk 1-2. Rektorerna ombads höra av sig till mig om 

de ställde sig positiva till att låta lärarna delta i min studie. Jag bad dem maila mig namn, 

mailadress och telefonnummer på lärare för att jag själv skulle kunna ta kontakt med dem. 

Samtliga rektorer hörde av sig, några av dem var inte själva ledare över nämnda elevgrupp, 

men gav mig nya namn.  Genom bekvämlighetsurval fann jag lämpliga lärare från såväl 

landsbygd som stad och från såväl små som större skolor. Inom ramen för bekvämlighetsurval 

kan en variation av respondenter väljas, menar Bryman (2009). För studiens intervju-

undersökning valdes utbildade lärare, de var undervisande klasslärare för åk 1-3 med olika 

utbildningsbakgrund och med varierad tid i yrket. Båda könen finns representerade och 

lärarnas ålder varierar i åldersspannet ca 25-55. Tillgången på möjliga respondenter var rik. 

Enligt Bryman (2009) och Kvale och Brinkmann (2010) finns det anledning att verkligen 

fundera över antalet intervjuer som ska genomföras, inte minst med tanke på tidsåtgången och 

övriga resurser förknippade med studien. De råder vidare forskaren att prioritera förberedel-

serna inför intervjuerna samt det senare arbetet med analysen av intervjuerna, snarare än 

antalet intervjuer (Bryman, 2009. Kvale & Brinkmann, 2010). Någon generell uppfattning om 
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det optimala antalet respondenter finns inte, det bör vara undersökningens syfte som avgör 

antalet, menar Kvale och Brinkmann (2010). Inom ramen för de resurser och den tid som 

denna studie är beräknad att ta i anspråk så menar jag att åtta intervjuer är ett rimligt val.  

4.2.1 Respondenterna 

I uppsatsen har respondenterna fått ett eget påhittat namn som jag använder då de citeras. Det 

är inte möjligt att dra några slutsatser med hjälp av de påhittade namnen, varken avseende 

kön, ålder eller etnicitet. I studien heter respondenterna Olle, Lisa, Bosse, Anna, Kerstin, 

Karin, Pelle och Stina. 

Gemensamt för respondenterna är att de då de intervjuades för studien arbetade med elever i 

åk 1-2. Någon undervisade även i åk 3 och flera hade erfarenhet från att tidigare ha undervisat 

i åk 3. De är utbildade lärare och undervisar i flertalet av de ämnen som deras elever har. Det 

finns naturligtvis skillnader mellan dem, bland annat så finns både män och kvinnor 

representerade. Deras ålder, utbildning liksom tid i yrket varierar. Jag har valt att inte ta 

hänsyn till dessa faktorer när jag tolkar resultaten, eftersom antalet respondenter är begränsat.. 

I studien är de alla lärare för yngre elever och deras beskrivningar av sitt arbete är 

betydelsefulla. 

4.3 Genomförande  

I brevet som jag skickade till pedagogerna (bilaga 2:3) berättade jag om studien och syftet 

med den. Jag bifogade rådande etiska forskningsprinciper gällande individskyddet, sam-

tyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, u.å., se vidare 

avsnitt 4.6 nedan). Jag frågade om de var intresserade av att ställa upp och beskrev vad det i 

så fall skulle innebära för dem i praktiken (tidsåtgång, plats). 

Samtliga av de tillfrågade pedagogerna svarade att de var intresserade och positiva till att 

delta i studien. Eftersom jag inledningsvis tog kontakt via mail kändes det naturligt att fort-

sätta kommunikationen på det viset. Vi kom tillsammans överens om tid och plats för intervju 

och jag bad att få spela in intervjun med hjälp av en diktafon. De flesta intervjuerna ägde rum 

på de skolor där lärarna undervisar, i de fall där vi träffades på annan plats så var det respon-

dentens önskan. Några av de intervjuade hade jag träffat tidigare, andra träffade jag för första 
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gången. Med en av de tillfrågade var det svårt att finna en tid som passade oss båda och trots 

goda intentioner kom vi inte så långt som till en träff, vilket enligt Bryman får räknas som 

bortfall (2009). Jag erbjöd mer information om studien för de som så önskade. Min fråga till 

respondenterna om tillåtelse att spela in intervjun med hjälp av en diktafon fick ett jakande 

svar i alla fall utom ett och det var vid provintervjun, jag antecknade under tiden istället.  

Till min hjälp inför det praktiska arbetet med intervjuerna utarbetade jag en intervjuguide 

(Bilaga 3:3) inspirerad av Brymans (2009) beskrivning av denna som en minneslista över de 

områden som jag utifrån studiens frågeställningar behöver ta upp (Bryman, 2009). Avsikten 

var att använda den som stöd för att vara säker på att jag fick med mig det jag ville och för att 

underlätta det senare analysarbetet, även om tanken var att följa respondenten i så stor ut-

sträckning som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2010). För att själv få möjlighet att träna på 

intervjuteknik och testa intervjuguiden gjorde jag en provintervju. Eftersom min prov-

respondent inte kände sig bekväm med diktafonens närvaro så antecknade jag istället. Jag 

avsåg att se denna första intervju som en träning och av den anledningen inte ta med den i 

studien. Jag tycker emellertid att kvalitén blev god och innehållet intressant, så med respon-

dentens samtycke är även provintervjun med i studien. Det är ett förfarande som Kvale och 

Brinkmann uppmuntrar då de menar att data som tillför studien något gärna kan användas 

(2010). Det innebar också att studien, trots bortfall, är baserad på åtta intervjuer. 

Intervjuerna som genomfördes under 2011följde alla samma mönster. Den första stunden 

ägnades åt att beskriva intervjuns upplägg och struktur. Förhoppning var att skapa en bekväm 

intervjusituation och en gemensam förståelse för hur resten av tiden var tänkt att disponeras 

(Kvale & Brinkmann, 2010). Intervjuerna genomfördes med stöd av intervjuguiden. De 

påminde om samtal mellan olika människor, samtalet flöt lite fram och tillbaka, men hölls 

inom ramen för kunskapsområdet. Tidsåtgången var 30-45 minuter per intervju. Samtliga 

intervjuer avslutades med frågan om det fanns något mer som respondenten ville tillägga. 

Därefter stängde jag av diktafonen. Ofta berättade den intervjuade, då diktafonen stängts av, 

spontant hur de upplevde intervjun. Annars ställde jag frågan och fick på så vis värdefull och 

för fortsättningen användbar feedback. Efter varje avslutad intervju tog jag mig tid att kort 

anteckna tankar och reflektioner, dessa noteringar användes senare som stöd i analysarbetet 

(Kvale & Brinkmann, 2010).  
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Min upplevelse av intervjuerna var att lärarna tog sig tid och de delade med sig av sina 

erfarenheter och synpunkter, jag upplevde samtliga intervjupersoner som öppna, 

tillmötesgående och intresserade av ämnet. Flera uttryckte också efteråt att deltagandet i 

studien satt igång deras egna tankar och att de upplevde sin medverkan som berikande för sin 

egen del.  

4.4 Databearbetning och analys  

Dataanalys i kvalitativ forskning beskrivs som det arbete vilket görs för att arrangera insamlat 

material, finna mönster och sammanhang som skapar mening i en mängd data och med hjälp 

av dessa nå resultat. Varje kvalitativ studie är unik. Den individuella forskaren själv beskrivs 

som ett centralt och viktigt redskap (Fejes & Thornberg, 2009).  

Analysarbetet startade med den korta reflektion som följde efter varje intervjutillfälle. Därpå 

följde transkribering av intervjuerna. Jag lyssnade av intervjuerna med hjälp av diktafonen 

och skrev ordagrant ner vad som sades. I de flesta fall skrev jag på datorn, vid några tillfällen 

skrev jag för hand, mest för att få variation själv. Längre tankepauser och skratt finns marke-

rade. Parallellt med transkriptionen pågick analysarbetet. Tankar och kopplingar till tidigare 

läst litteratur eller till en av de andra intervjuerna antecknade jag direkt i en egen textruta 

infogad till höger längs transkriptionssidorna. När transkriberingsarbetet var färdigt läste jag 

igenom allt en gång, det handskrivna och det som jag skrivit på datorn. För att enklare se 

samband och skillnader ville jag skriva ut de dataskrivna transkriptionerna så de gick att 

plocka med dem i pappersform. För att inte blanda ihop de transkriberade utskrifterna så 

färgmarkerade jag texterna, en respondent - en färg. Jag skrev ut mina färgade transkriptioner 

och läste igen. De teman och strukturer som jag anade under transkriberingen fanns och blev 

tydligare. De utskrivna intervjuerna förenklade arbetet ytterligare då jag hade möjlighet att 

plocka och sortera i högar.  

Arbetet med datamaterialet har bestått i att finna likheter, skillnader, reducera, strukturera och 

finna olika kategorier i respondenternas utsagor (Kvale & Brinkman, 2010). Jag fann tre 

huvudteman: ”Lärarens förhållningssätt och elevens självkänsla”, ”Formativ och summativ 

bedömning i lärares berättelser” och ”Lärarens kunskapssyn och bedömningens verktyg”. 

Dessa använder jag som rubriker i resultatkapitlet, där jag också redogör för ett antal 
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underteman som kom fram i analysen. I det avslutande sjätte kapitlet utgår jag i diskussionen 

från några av de begrepp som tydligt kommer fram i informanternas svar.  

Materialet är rikt på information och en av de svåra uppgifterna upplever jag är att begränsa 

sig även inom ett redan avgränsat område.   

4.5 Metoddiskussion 

Min egen förförståelse består av en grundkunskap vad gäller arbetet med de yngre elevernas 

undervisning och bedömning utifrån styrdokumenten. Min kunskap om hur andra lärare än 

jag själv arbetar med de yngre elevernas bedömning är begränsad. Främst är jag hänvisad till 

min egen praktik i ett klassrum i en skola. Det finns en mängd olika skol- och klassrums-

kulturer och olika orsaker till dessa, det är betydande skillnader då det kommer till bedömning 

(Airasian& Russel, 2008). Min förförståelse kan utifrån ovanstående betraktas som en grund 

utifrån vilket kunskapsområdet är så känt att ett samtal kan föras (Bryman, 2009). Med en 

uppriktig nyfikenhet och vilja att ta del av vad lärare beskriver om sitt arbete med kunskaps-

bedömningen av de yngre elevernas lärande så startade jag arbetet med intervjuerna. Genom 

att vara medveten om betydelsen av min egen förförståelse i studien som helhet, i såväl inter-

vjusituationen som då intervjuerna transkriberas och tolkas, ökar äktheten och trovärdigheten 

i studien (Larsson, 1994). 

Det finns olika uppfattningar vad gäller användbarheten av begreppen reliabilitet och validitet 

i kvalitativa studier, menar Kvale och Brinkmann (2010). De exemplifierar genom att hänvisa 

till uppfattningen att begreppen saknar relevans, då den kvalitativa studien inte i första hand 

handlar om mätning. I arbetet med denna studie har Kvale och Brinkmanns (2010) kvalitets-

kriterier inspirerat. De utvecklar och använder begreppen validitet, reliabilitet och generalise-

ring på ett sådant vis att de passar den kvalitativa intervjustudien. Kvalitetskontrollen omfattar 

alla stadier i en intervjuundersökning och är inte endast en granskning som görs i slutet. 

Reliabilitetsbegreppet används och finns närvarande under hela intervjustudien och då särskilt 

med tanke på intervjutekniken. Jag har valt att arbeta med intervjuerna och transkriberingen 

själv vilket beskrivs som gynnsamt för resultatet, avseende kreativitet och följsamhet, som då 

får stå i fokus (Kvale & Brinkmann, 2010).  



26 

 

Reliabilitet. Reliabilitet hanterar främst frågan huruvida det som är avsett att mätas verkligen 

mäts. Genom att inledningsvis tydligt informera respondenterna om studiens bakgrund, syfte, 

arbetsgång, studiens forskningsetiska aspekter och deras egna rättigheter ökar studiens 

kvalité. Jag använde samma strategier då intervjuerna genomfördes och beskrev dessa, tog 

stöd av intervjuguiden vid samtliga intervjuer och var observant och medveten om fallgropar 

som ledande frågor och vägledande kroppsspråk vilket ökar studiens kvalité (Kvale & 

Brinkmann, 2010). 

Validitet. En kritisk punkt när det gäller validitet är förhållandet mellan det människor tänker 

och vad de säger (Uljens,1989). Liksom med begreppet reliabilitet är det viktigt att betrakta 

begreppet validitet som något som bör finnas med i studier från början till slut. Genom att på 

ett balanserat vis ifrågasätta min egen studie, verifiera information och tolkningar, kan jag 

utveckla arbetet och min egen hantverksskicklighet (Kvale & Brinkmann, 2010). 

Larsson tar upp några validitetskriterier, två av dessa är det pragmatiska kriteriet och empirisk 

förankring (1994). Vilken praktisk nytta kan lärarna i denna studie ha av min undersökning 

och vilken empirisk förankring finns i studien? Flera av lärarna uttryckte efter intervjun att de 

upplevt deltagandet som stimulerande och berikande för egen del. De menade att samtalet 

under intervjun hade startat processer och väckt frågor som de skulle bära med sig och fun-

dera vidare på. På så vis har de berikats och kan ha praktisk nytta av sitt deltagande. Studien 

bygger på lärarnas erfarenheter och förankringen till den är tydlig. 

Generalisering. Huruvida studiens resultat är överförbara/ generaliserbara handlar delvis om 

att ge en tät redogörelse av forskningen och dess resultat. Även vid mindre studier där urvalet 

är begränsat och relativt litet kan det finnas möjligheter till överförbarhet. Det viktiga i sådana 

fall är att man överför till en liknande kontext och att man är medveten om att variationer 

förekommer (Bryman, 2009).  Det handlar inte endast om yttre likhet, till exempel två klass-

rum, utan också om människors sätt att ge innebörd åt de skeenden där de arbetar (Larsson, 

1994). Det kan vara så att lärare som inte deltagit i studien känner igen sig i någon eller några 

av de tolkningar av de yngre elevernas lärare som gjorts i den här studien. Igenkänningen kan 

då leda till att även en mindre studie som denna kan bidra med att överföra kunskaper.  

En studie av det här slaget kan med andra ord betraktas utifrån andra ansatser, än genera-

lisering, där syftet med forskningen snarare bidrar med ökad kännedom och förståelse för 

skeenden både nu och bakåt i tiden (Kvale & Brinkmann, 2010). 
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4.6 Etiska aspekter 

Som utgångspunkt för mitt etiska förhållningssätt i arbetet med studien utgick jag från 

skriften God forskningssed (Hermerén, 2011) vilken Vetenskapsrådet rekommenderar. 

Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning är en bearbetning av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets (1996) 

tidigare formulerade principer i skriften: Vad är god forskningssed? Forskningen ska enligt 

ovanstående samtidigt uppfylla: (1) forskningskravet, att utföra viktig och kvalitativt god 

forskning, och (2) individskyddskravet, som innebär att deltagare, försökspersoner och 

informanter inte får komma till skada. Individskyddskravet förtydligas i regler med krav på 

information, på samtycke, på konfidentialitet samt på hur forskningsmaterialet får nyttjas 

(Vetenskapsrådet, u.å.).  

För att försäkra mig om att studien och mitt arbete uppfyller de forskningsetiska principerna 

gick jag tillväga på följande vis. 

Informationskravet. De tillfrågade pedagogerna informerades om att det stod dem fritt att 

tacka ja eller nej till deltagande i studien. Samtliga lärare som deltog i intervjuerna 

informerades skriftligt och muntligt, innan intervjun började, om syftet med studien, hur 

genomförandet skulle gå till och hur resultatet av undersökningen skulle användas.  

Samtyckeskravet. Lärarna informerades om att de hade rätt att avbryta intervjun eller låta bli 

att svara. 

Konfidentialitetskravet. Respondenterna fick 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. 

De namn som anges i empirin är avpersonifierade. Inga namn anges, varken på kommun, 

enhet eller individ. Detta för att det inte skulle gå att identifiera enskilda lärare eller skolor i 

uppsatsen. 

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 (Vetenskapsrådet, u.å.). 
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5 Resultat 

I följande kapitel presenteras en analys av studiens resultat, vilken är baserad på de intervjuer 

som genomförts med lärare för elever i årskurs 1-2. Här beskriver studiens lärare sitt arbete 

med kunskapsbedömningen av de yngre elevernas lärande. De delar med sig av betydelsefulla 

erfarenheter, svårigheter och möjligheter utifrån sin egen tolkning av sitt uppdrag, kunskaps-

syn och syn på lärande, vilket tar sig olika uttryck. Formativa och summativa bedömningar 

och arbetssätt beskrivs, bland annat elevers självbedömning och lärares arbete med återkopp-

ling. Förhållningssätt, styrdokument och tankar om vad som är betydelsefullt och viktigt för 

unga elevers självkänsla och lärande blandas med tankar om omvärldens betydelse för lärares 

tolkning av sitt uppdrag. Resultatkapitlet är indelat i tre rubriker med tillhörande under-

rubriker vilka inleds med en kort ingress. Först ut är ”Lärarens förhållningssätt och elevens 

självkänsla”. Därefter följer kapitlets andra rubrik som heter ”Formativ och summativ bedöm-

ning i lärares berättelser”. Den tredje rubriken heter ”Lärares kunskapssyn och bedömningens 

verktyg”. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultaten.  

5.1 Lärarens förhållningssätt och elevens självkänsla 

Begreppet bedömning beskrivs och tolkas olika av lärarna i studien. Fördelar och svårigheter 

med bedömningsarbetet, liksom viktiga aspekter att ta hänsyn till i mötet med eleven poäng-

teras av studiens lärare. Lärarens förhållningssätt och tolkning av begreppet bedömning 

liksom elevernas självkänsla, dokumentation och synliggörandet av yngre elevers kunskaper 

tas upp nedan.  

5.1.1 Ett samspelande förhållningssätt 

Flera lärare beskriver en omsorg om eleven och oro för att kunskapsbedömningen kan leda till 

lägre självkänsla hos eleven. De lyfter elevers oro och stress inför bedömning och resultat av 

olika slag.  

Genomgående upplevs bedömning som ett laddat ord som inte självklart leder tankarna mot 

utveckling och framtid. 
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När det stod så här ”bedömning”, så tänker man…ja..vad gör jag? Vad för 

bedömning? Ja.. första tanken för mig är ju, betyg. Man bedömer; det är ju godkänt 

eller icke godkänt då hamnar man ju på högstadiet och gymnasiet. Men jag gör ju 

också bedömning, men kanske på ett annat sätt. […]. Att man vill att de ska se 

utvecklingen, att de förstår att de går framåt.[…]. (Karin, vt11) 

Begreppet bedömning är för några lärare intimt förknippat med betyg och kopplas samman 

med betyg och högstadium/gymnasium. Lärarna berättar att betyg för tankarna till sortering. 

Godkänd eller icke godkänd berör hela eleven och riskerar att försvåra elevens förståelse för 

sin egen utveckling.  

Elevens självkänsla beskrivs av lärarna som betydelsefull för lärandet. Karin menar att 

elevens självkänsla får näring av hur lärandet kommuniceras och bedömningen framförs. Hon 

uttrycker att ett medvetet samspelande förhållningssätt skapar en klassrumsmiljö som får 

elevers självkänsla att växa.  

Som när man ser ..här har du ju faktiskt…nu fixar ju du det här med punkt…eller 

skriva med små bokstäver eller vad det nu kan vara. Så att man försöker. Fast det 

tycker inte jag är bara en bedömnings grej. Det är lite också positivt tänkande, se att 

du kan. ICDP grejer
1
 som kommer in där, så det är inte kunskapskrav/bedömnings… 

sådana saker.[…]. Ja alltså det landar kanske egentligen mycket, mycket mer i att du 

kan och hela den biten. Självkänsla och bygga upp den. (Karin, vt11) 

Några lärare beskriver att de visar eleverna konkreta exempel och kommunicerar lärande-

processen. Betydelsen av att synliggöra elevens arbete i syfte att eleven själv ska bli medveten 

om sitt kunnande och därmed utveckla sin tro på sig själv och sin förmåga uttrycker flera av 

studiens lärare. Karin beskriver att synliggörandet av kunskaper inte enbart har med bedöm-

ningen och kunskapsutvecklingen att göra. Det stärker elevens självkänsla och det är viktigt i 

sig, menar hon.  

                                                 

1
 Stiftelsen International Child Development Programme – ICDP Sweden. Vägledande samspel - ICDP är ett 

hälsofrämjande program som fokuserar på det positiva samspelet. Programmet utgår från vars och ens förmågor 

och möjlighet till utveckling. Vägledande samspel betonar betydelsen av nära och tillitsfulla relationer och avser 

att vidga lyhördhet och empati i tanke och handling. Stiftelsen ICDP Sweden är en religiöst och politiskt 

obunden stiftelse.(www.icdp.se hämtat 2015-03-22). 
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Förhållningssätt beskrivs av några lärare som betydelsefullt och viktigt av flera anledningar; 

kunskapsutveckling, klassrumsklimatet och självkänsla har tidigare nämnts. Olle lyfter vikten 

av att förklara för eleverna varför deras kunskaper bedöms. Förhoppningen är att minimera 

stress och oro som uppstår av ryktesspridning. Han vill avdramatisera och öka elevens 

förståelse för bedömningen och vad bedömningen ska hjälpa till med.  

Det här är ju bara ett sätt för oss att få reda på vad du behöver träna mer på, det 

försöker jag vara tydlig med. För att det blir så mycket så här stress bland eleverna 

redan tidigt. Redan nu så hör man så här rykten som går. Om inte man klarar av de 

där ämnesproven, ja då får jag inte gå vidare i årskurserna. (Olle, vt11) 

Några av lärarna beskriver att elevernas oro dyker upp i olika sammanhang där det handlar 

om kunskapsbedömning. Pelle beskriver att det är viktigt att lyssna på eleven för att förstå och 

kunna möta deras ängslan.  

Det är intressant att höra att så små barn redan har fått en bild av ett utvecklings-

samtal, som något icke positivt.[…] ”Ja då ska man få skäll” eller en del tyckte att 

det var lite jobbigt. […]Att de ska känna att det är ett stöd och en hjälp, och det kan 

man ju inte få veta om man inte pratar om det, hur de tänker. (Pelle, vt11) 

Pelle och Olle uttrycker att det finns ett stort behov av att berätta för eleverna varför man 

bedömer elevernas kunskaper i skolan. Vill man att bedömningen och utvecklingssamtalen 

ska vara en hjälp så måste man prata med eleverna om det, menar de. 

Flera av lärarna beskriver att de är kluvna till bedömningsbegreppet. Av lärare som inte är 

bekväma med begreppet bedömning ersätts det gärna av något annat. Pelle använder 

utvecklingskurva istället, det är mindre laddat.  

För jag kan tycka att bedömning är så starkt. Det talar jag sällan om med barnen, 

bedömningen, eller med föräldrarna, det känns så…ja man lägger ju väldigt mycket 

värderingar i det ordet…att bedöma. Jag försöker tänka att det är en 

utvecklingskurva istället. (Pelle, vt11) 

Begreppet bedömning ses av några lärare som negativt eftersom det för deras tankar till betyg 

och effekten av dessa ses inte som odelat positiva ur en pedagogisk synvinkel. Pelle beskriver 

att han undviker ordet bedömning i samtal med eleverna och föräldrar. 



31 

 

5.1.2 Dokumentation på papper och noteringar i minnet   

Ökade krav på skriftlig bedömning i alla ämnen gör att intresset för verktyg som underlättar 

bedömningen av den unga elevens kunskaper efterfrågas av studiens lärare. De beskriver att 

de använder sina sedan tidigare utvecklade strategier för att synliggöra elevers kunskaper, 

utvecklar dem och eller konstruerar nya. Några av lärarna beskriver att de samlar in kunskaper 

med hjälp av olika material och metoder. Andra beskriver ett letande som pågår, de har 

bedömningsapparaten på hela tiden. 

Nu när det ställs högre krav på bedömning så blir ju, ja det måste arbetas upp nya 

material så att det ska underlätta för oss. (Olle, vt 11) 

Några lärare uttrycker att de saknar former och verktyg för att få syn på elevernas kunskaper 

och för att dokumentera sin bedömning. Andra lärare beskriver att de använder sina nu-

varande strategier och utvecklar dessa. Bedömningskraven gör att mer måste kommas ihåg 

menar studiens lärare. Bedömningarna görs och noteras på olika vis. Lisa beskriver att hon ser 

elevens behov i vardagspraktiken och det är utifrån den bedömningen hon gör där och då som 

hon agerar. Hon menar att ett skriftligt test inte skulle synliggöra elevens kunskaper bättre. 

Lisa har det i sig hela tiden, lagrar i huvudet och tar fram informationen när hon ska skriva. 

Egentligen är jag dålig på att dokumentera, men jag noterar det. Om en elev går 

framåt eller behöver hjälp då ser jag. Utifrån varje elev tänker jag om varje 

moment.[…] Jag tror inte att man plötsligt kan slänga ut tester för att se…jag har det 

i mig hela tiden, tänker på det och tar fram det då jag ska skriva. (Lisa, vt11) 

Sättet att notera bedömningsinformation i huvudet, jag kallar det huvudnotering, för att ta 

fram vid ett senare tillfälle delas av flera lärare i studien. Det framgår av deras beskrivningar 

att de är ute efter ett informationsflöde som bildar en helhet, som ett test inte skulle ge.  

Bosse beskriver att han bedömer hela tiden. Han har en strategi som han använder när han ska 

skriva skriftliga omdömen. Hans elever bedöms tillhöra någon av tre kunskapsprofiler och där 

placeras de. 

Bedömningsapparaten är på hela tiden.[…] När jag skriver har jag tre 

kunskapsprofiler. Jag kan inte ha 18 olika i den här åldern. Det kanske är tre….de 

hamnar i någon av dem. (Bosse, vt11) 
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Bosse utarbetar kunskapsprofiler, antalet är flexibelt, som eleverna placeras i. Gruppstorleken 

har betydelse för hur han valt att utforma sin modell berättar han. 

5.1.3 Elevens språk och lärarens bedömning 

Kunskapsbedömning av den unga eleven skiljer sig från bedömning av äldre elever beskriver 

studiens lärare. De administrativa fördelar det kan finnas i elevgrupper där eleverna själva kan 

läsa och skriva finns inte här. Lärarna i studien anser att elevens egna ord kan användas som 

ett effektivt verktyg för att få syn på vad eleverna kan. Studiens lärare beskriver olika men 

betydelsefulla metoder för att med hjälp av elevens egna ord synliggöra deras kunskaper så de 

kan bedömas.  

Att sitta med en och en för att få en uppfattning om vad en elev i årskurs ett kan är ett 

önskemål som Bosse uttrycker.  

Svårt att veta vad som har fastnat hos vem i ettan. För jag lägger ju inte fram ett 

prov. Det gör man inte. Mycket är att man delar dem så man hinner lyssna…men jag 

har inte full koll på alla. […]Jag skulle behöva sitta med en och en. Det är ju 

jättesvårt eftersom de inte kan skriva och läsa som äldre barn. De är ju i 

inlärningsprocessen för skrivning och läsning.[…] De yngre måste man ha en dialog 

med, om jag hade haft 10 barn kanske de hade gått. (Bosse, vt11). 

Eftersom åldersgruppen inte kan läsa och skriva behöver de hjälp med det. Processen som 

syns i det pågående arbetet kan vara bedömningsunderlag för elevens skrivutveckling, men är 

inte ett rättvisande redskap för att bedöma elevernas övriga kunskaper beskriver lärarna. 

Resultaten visar att huvudnoteringar som metod för att lagra de intryck och bedömningar som 

görs väljs av nödvändighet av flera lärare i studien. Risken att något tappas bort är känd, 

liksom omöjligheten att ha fullständig kontroll.  

Gemensam dokumentation där läraren skriver det eleverna säger är en form som Pelle 

använder för att samla in elevernas kunskaper. Vidare säger han att elevernas berättande i 

grupp synliggör kunskaper och ger utrymme för att samtidigt ställa frågor och utveckla 

resonemang som i sin tur leder till att bedömningen underlättas.  

Så fick barnen berätta för mig och jag skrev, alltså vi gjorde gemensam skrivning, 

alltså att man skriver det barnen säger.[…]Vad fick ni lyssna på om solen och vad 
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kan ni om den? Och det blev som en form av bedömning kan jag tycka faktiskt. 

(Pelle, vt-11) 

Flera lärare beskriver att intressant information om elevers kunskapsutveckling kan upptäckas 

när som helst. Inte endast vid planerade tillfällen som ovan. Lisa menar att tiden för att 

dokumentera sådant inte finns. Bedömningsinformationen lagras i huvudet för att sedan 

plockas fram när det är dags att dokumentera.  

Plötsligt hör man att något barn förstått, då skulle man behöva notera och skriva ner. 

Den tiden finns inte.[…]. (Lisa, vt11) 

Studien visar att inställningen till detta sätt att spara information är kluven, en önskan om att 

dokumentera mer beskrivs av Lisa. Metoden med huvudnoteringar har kommit till för att den 

är snabbt och enkel. Det är en anpassning som görs utifrån den situation som råder i klass-

rummen då undervisningen pågår. Läraren är upptagen av att undervisa och lyssna på 

eleverna.  

Undervisningens kärna är elevens förståelse, den synliggörs i samtalet mellan lärare och elev, 

menar Pelle. Han beskriver att han väljer undervisnings- och bedömningsmetod utifrån att 

eleverna är ettor. 

Ja det som är viktigt, det som är grunden, kärnan, det är att barnet själv sedan kan 

känna att de faktiskt kan sätta ord på det som vi har gjort […]. Ja, och för dem blev 

det så tydligt där, att de kände att de kunde sätta ord på det här. […] Jag såg det som 

en liten redovisningsform utifrån deras tankar då. Så är det med ettor. (Pelle, vt11) 

Flera lärare anger dialog som en bra form för att få en uppfattning om vad eleverna kan. I 

dialogen kan kunskaperna synliggöras även för eleven, betonar några av studiens lärare. 

5.2 Formativ och summativ bedömning i lärares berättelser 

Lärarna beskriver att då begreppet bedömning används och diskuteras som ett välkänt och 

bekvämt begrepp kopplas det ofta till en formativt inspirerad bedömningspraktik. Lärarna 

beskriver att de ser bedömningen som en naturlig del av undervisningen. Dessa lärare menar 

att det går att dra fler slutsatser utifrån bedömningen, än endast de som gäller elevers lärande.   

Bedömningen är en naturlig del av undervisningen. Den är till för eleven och mig. 

Bedömningen ligger till grund för elevens utveckling. Målen och bedömningen 
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formar fortsättningen. Pratet och alla delmoment är den viktiga biten, den har man 

med sig. (Lisa, vt11). 

Lisa beskriver att bedömningen ger information som de kan ha användning av när de planerar 

undervisningen framåt. Hon menar att bedömningen är till för både henne och eleven. Lisa 

beskriver sin kompetens som flera delar som hör ihop. Hon har dem i sig och de finns att 

plocka fram när hon behöver dem. 

Anna beskriver att hur klassrumsarbetet planeras och vilka metoder som används för att samla 

in elevernas kunskaper beror på vilken årskurs och vilket ämne som avses. När eleven 

uppmanas att gå tillbaka och betrakta sitt arbete väcks frågor som kan diskuteras mellan lärare 

och elev. Självbedömning hjälper till att konkretisera elevens väg mot målet, berättar Anna.  

[…] så kollar jag ju av allt eftersom, inte alltid det är i slutet […] ibland skriftligt 

och ibland muntligt. […] med tvåorna har jag gjort så att de har fått, i slutet på varje 

termin har de fått målen som jag har punktat upp, som de ska kunna, så får de själva 

då kryssa i om de kan, eller kan inte eller är på väg. Då tycker de ju ofta att de kan 

mycket och det kan de ju oftast! Det kanske är någon sak som de behöver träna.  

(Anna, vt11) 

Lärarna berättar att eleverna får en positiv upplevelse av att se sin utveckling förändras 

framåt, mot uppsatta mål. Anna beskriver en arbetsmetod som visar eleven de kunskaper som 

den har, bedömningen görs av eleven eller elev och lärare tillsammans och tydliggör vad som 

behöver utvecklas.  

5.2.1 Kunskapsletande och kunskapssamlande lärare 

Det finns olika bedömningsmetoder att använda för att få en uppfattning om elevernas kun-

skap och utveckling inom olika ämnen och områden. Studiens lärare pekar på att kommuni-

kation är en metod som gärna lyfts av olika anledningar, precis som skriftliga prov av andra 

anledningar. Flera av lärarna menar att det är nödvändigt att använda flera metoder och 

strategier. Några lärare beskriver att de letar efter kunskaper och pratar med eleven för att 

säkerställa att all kunskap verkligen hittas, metoden är ofta muntlig men kan varieras. Andra 

beskriver ett samlande, de samlar in kunskaper med hjälp av en i förväg vald metod. Båda 

varianterna är planerade strategier.   
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Jag tar tiden till att kunna sätta mig med eleverna individuellt och prata med dem för 

jag tror att det är viktigt. För man kan inte kanske visa den kunskapen man KAN, 

genom att bara sätta sig och skriva ett prov, jag har jättesvårt för att tro på det. (Olle, 

vt11) 

Det handlar först och främst om att synliggöra elevers kunskap för att kunna bedöma den. 

Olle menar att det är svårt att veta när undervisningen genererat kunskap hos eleven. Hur 

länge stannar kunskap kvar, på vilket vis ska den bedömas och hur länge är den bedömning 

som gjorts giltig, är frågor som studiens lärare brottas med. 

Man kan tycka att de kan, man sitter och diskuterar och så tar man upp det några 

veckor senare….och vart var det nu då?! (Bosse, vt11) 

När lärandet sker och under hur lång tid en kunskap finns tillgänglig som kunskap hos eleven 

kan variera. Plötsligt kan kunskaper som eleven tidigare haft inte längre hittas. Anna berättar 

att hon är mer observant vad gäller elevers kunskaper nu, jämfört med tidigare.  

Ja […] jag kanske är mera observant på det nu, jag tror det, jag tror nästan det, än 

vad jag var för längre sedan. (Anna, vt11)  

Studiens lärare beskriver att det som eleven uppfattar som viktigt i undervisningen är viktig 

information av betydelse för läraren. Det är fullt möjligt att undervisningens syfte inte är det 

samma som elevens uppfattning om ämnesinnehållet, menar Pelle. 

Det fick sjunka in lite och så får man se vad de kommer ihåg och vad de tar ut som 

viktigt, det kanske inte alls är det som jag tänkte på just i det här temat. (Pelle, vt11) 

Flera av lärarna checkar av elevens kunskap efter en tid, vad minns eleverna och vad 

upplevde de som viktigt, är relevanta frågor menar Pelle.  

Några av studiens lärare beskriver att de bedömer samma kunskap flera gånger, men på olika 

vis. Det kan vara kombinationen muntligt-skriftligt som Olle beskrev ovan eller i olika 

situationer som Lisa berättar om här nedan. Bedömningsgrunderna är lagrade i lärarens huvud 

och här beskriver Lisa att miljön, den fysiska eller den psykosociala, runt omkring har bety-

delse för hur eleven kan visa sina kunskaper. Lisa beskriver hur hon arbetar med inlärnings-

metoden som samtidigt är en bedömningsmetod och hur dessa kan behöva varieras.  

Strävansmålen i bakhuvudet. Då bedömer jag med än gång! Jag ser att eleven inte 

hänger med på det jag gör och då har jag gjort min första bedömning[…]. Jag tar 
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eleven och sitter med den för att se hur den fungerar. Det kanske var just i den 

situationen som han/hon inte förstod. Kanske fanns det så mkt annat att titta på, eller 

var jobbigt att sitta still i grupp. Det kan ju hända att eleven klarar matte momentet 

alldeles utmärkt när vi sitter själva vid bänken….då har jag gjort min andra 

bedömning. Den kan det här jättebra i den här situationen. Då har jag bedömt samma 

moment fast på olika sätt. Det kanske inte funkar fast man sitter själv med eleven 

och då får man ju tänka …hur gör vi nu för att den ska förstå, den här eleven och då 

har man gjort ytterligare en bedömning. (Lisa, vt11)    

En del av studiens lärare uttrycker att de gör bedömningar hela tiden. Snabba bedömningar 

som följs av beslut om fortsättning, som följs av nya bedömningar och nya ställnings-

taganden. Olika bedömningsstrategier för att synliggöra kunskaper ökar elevens möjligheter 

att få visa vad han/hon kan. Lisa letar efter elevens kunskap och olika metoder för att under-

visa om samma moment ökar elevens chanser att förstå, samtidigt som det ökar lärarens 

chanser att lyckas med kunskapsbedömningen.  

5.2.2 Lärarens bedömningskompetens och bedömningens trovärdighet 

Resultatet visar på en känsla av att lärares bedömningskompetens måste styrkas och då går 

tanken till skriftliga tester och prov. Inte i första hand för att kunna bedöma elevers 

kunskaper, utan för att kunna bevisa för omvärlden att lärarens bedömning är rätt.  

Stina uttrycker en känsla av att behöva bevisa grunden för sin bedömning av en elevs 

kunskap. Lärare i studien uttrycker att de upplever att trovärdigheten i den bedömning som 

görs ifrågasätts.   

Du kan ju aldrig säga att Kalle kan det här om du inte har bevis. Eller? (Stina, vt11) 

Lärarna i studien menar att resultat från färdigkonstruerade diagnoser inte alltid ger ett 

tillräckligt underlag för bedömning i ett ämne. Diagnosens resultat är en del av bedömningen. 

För att få tillräckligt bedömningsunderlag behövs andra tester. Läraren nedan nämner två 

olika diagnoser, men upplever att han behöver mer underlag för sin bedömning av elevernas 

kunskaper i matematik. 

 […] om man tittar på matten t.ex. dels så gör man ju det med hjälp av 

diagnosmaterialet vi fått, Diamant och den där Måns och Mia, från Skolverket. Och 

det är ju ganska tydliga resultat, men så täcker det ju inte upp hela bitarna tyvärr. 
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Man måste ju ändå testa andra saker [….]det räcker inte med att bara titta på 

Skolverkets diagnoser. (Olle, vt11) 

En eller två olika diagnoser i matematik räcker inte för att synliggöra en elevs kunskaper i 

ämnet matematik. Läraren beskriver att han måste leta efter de kunskaper och förmågor som 

diagnoserna inte synliggör. För det krävs goda ämneskunskaper och god insikt i vad 

kunskapsmålen kräver. 

Flera lärare beskriver att de upplever bedömningsuppdraget som kluvet och oklart. Det saknas 

en samverkan mellan styrdokument, provkonstruktörer och praktik som gör tolkningen av 

bedömningsuppdraget svårt. Det skapar en känsla av osäkerhet säger Olle. 

Det där är ju så svårt, därför att det finns inte direkt någon samverkan, kan jag 

känna, på det sättet mellan Skolan, skolverket, regeringen. Utan regeringen lägger 

på skolverket och skolverket lägger på oss. Och vi bara tar emot den här 

informationen och jaha, ok vi är dåliga. Hur ska vi göra, hur ska vi tolka det här? För 

det är ju den känslan man får, känner jag i alla fall. (Olle, vt11) 

Studiens lärare beskriver att centrala bestämmelser runt val av analysinstrument behöver 

föregås av en utbildning i någon form. En utbildning eller diskussion som gör att man som 

lärare blir insatt i hur diagnoserna används och tolkas efterlyses av Anna som inte håller med 

provkonstruktören om den bedömning som gjorts i diagnosmaterialet och som ska vara 

vägledande.  

 […]sådana här nya diagnoser och så som vi ska göra….JAG tycker att det ska 

föregås av en….att man får arbeta med materialet själv, att man får ha en diskussion 

med andra, en utbildning av något slag. […] För jag har läst den boken och jag 

håller inte riktigt med om bedömningarna de gjort där. (Anna, vt11) 

Lärarna beskriver att nya diagnoser kräver kunskap, dels hur de genomförs och dels hur 

resultaten ska tolkas. Det är svårt att lita på att diagnoserna ger vad de lovar menar Bosse. 

Han beskriver att för en del elever blir det tiden som blir utslagsgivande om diagnosen 

genomförs enligt instruktionen och resultatet därefter tolkas som det beskrivs.  

Diamant ska åk 1 klara på 2-3 minuter. […]De klarade de inte.[…] Är det matte man 

mäter eller är det finmotoriken. (Bosse, vt11) 
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Det framgår av Stinas beskrivning att det också kan finnas svårigheter och dilemman med att 

utforma egna tester och prov som ska innehålla så många olika delar som möjligt. 

 […] Just för att hålla koll och vänja dem vid att man testar- ställer krav. Det tror jag 

är viktigt. Att man ställer krav. Det har man nog inte vågat tidigare, för kravlöst. 

Kollar av månaderna, syftet vara att kolla om de kan ordningen på dem men det är ju 

väldigt bra om man kan stava dem med. (Stina, vt11) 

Stina berättar att hon använder ett summativt eget konstruerat test. Testet görs av flera anled-

ningar. Dels för att eleven ska vänja sig vid en testsituation med och dels vänja sig vid högt 

ställda krav. Men också för att testa det som undervisningen handlat om. Stina beskriver 

också att testet prövar andra förmågor än de som från början avsågs.  

5.3 Lärarens kunskapssyn och bedömningens verktyg  

Enligt lärarna som deltog i studien innebär det en del svårigheter att bedöma de yngre 

elevernas kunskaper. Det är inte alltid klart vad som egentligen ska bedömas. Är det enbart 

kunskaperna som ett resultat av lärarens undervisning och elevernas lärande eller ingår också 

själva lärandet, det vill säga den process som leder till kunskapernas förvärvande? Svaret på 

den frågan hänger ihop med vilken syn lärarna har på kunskap och vilka bedömningsverktyg 

som lärarna förfogar över.  

5.3.1 Olika kunskapsformer kräver olika typer av bedömning 

I och med införandet av skriftliga omdömen i varje ämne, och på grund av implementeringen 

av Lgr11 med nya kunskapskrav, har ämnenas innehåll och frågan om hur de fyra olika 

kunskapsformerna, (fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet), som kunskapskraven 

beskriver, ska synliggöras och bedömas aktualiserats. En del ämnen beskrivs av studiens 

lärare som enklare att bedöma, medan andra beskrivs som svårare. Det framgår av lärarnas 

berättelser att de använder delvis olika metoder för olika ämnen. Flera lärare beskriver att 

ämnena svenska och matematik är enklare att bedöma än ämnen som So (samhällsorienterade 

ämne) och No (naturorienterande ämnen).  

Ja, jag tycker att det är lättare att bedöma svenska än att bedöma SO. SO har ju mer 

sådana begrepp som reflektera, analysera och vad betyder det när man är i åk 1. Då 

är ju svenskan mycket konkretare.[…] Så att det är klurigt att bedöma sådana stora 
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ämnen som SO, NO och så. Även om man via genomgångar får en ganska bra bild 

ändå av vilka det är som är med och som kan dra slutsatser och resonera och så. 

(Karin, vt11) 

So och No ingår vanligtvis i större teman tillsammans med flera ämnen vilket gjort att 

individuella bedömningar inte gjorts på samma vis som i ämnena matematik och svenska 

berättar Karin.  

Pelle beskriver att den bedömning de gjort inte handlar om att konstatera vad eleverna kan. I 

de skriftliga omdömen dokumenterar de vad eleverna deltagit i och fått möjlighet att utveckla. 

Vi har inte gjort någon bedömning ”KAN”, utan tagit del av, utvecklat…Både för 

barnens och föräldrarnas del och för våran del, att det här har vi gjort. (Pelle, vt11) 

En bedömning av vad eleverna utvecklat är gjord och den bedömningen är till för både elever, 

lärare och föräldrar, menar Pelle. Både Karin och Pelle beskriver att färdigheter som att 

analysera och reflektera inte kan bedömas med ”KAN” i åk 1. Bedömningen som görs 

handlar om eleven har utvecklat kunskapskravens förmågor och i vilket sammanhang, menar 

de. 

Anna beskriver att ämnena svenska och matematik är prioriterade av de yngre elevernas lärare 

(dessa ämnen ges mest tid i timplanen. Min ant).  

[…] man känner ju att det är så mycket viktigare med svenskan och matten i de här 

åldrarna. […] En som har svårt att läsa kan ju vara ändå vara väldigt bra på So/No!( 

Anna, vt11) 

Anna poängterar att elevens kunskaper i att läsa inte kan kopplas samman med elevens 

kunskaper i So/No.  

Den sociala biten avgör hur kunskapsutvecklingen går, menar Lisa. En elev som inte kan sitta 

still försämrar sina möjligheter att utvecklas kunskapsmässigt. 

Det sociala är viktigt, det spelar roll. Den väver jag in hela tiden.[…] Det är den som 

avgör hur de kan utvecklas kunskapsmässigt. […] Har du en elev som inte kan sitta 

still fem minuter, självklart kan den inte utvecklas lika långt kunskapsmässigt. (Lisa, 

vt11)  
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Det sociala bedöms och noteras av lärarna. Den sociala interaktionen ses som en grund som 

alltid finns närvarande och som behövs för att resten ska fungera. Pelle berättar precis som 

Lisa att den sociala delen är viktig och att den utgör en grund. Den sociala bedömningen sker 

mot värdegrundsmål, men utan stöd av matriser eller bedömningsunderlag på det vis som 

finns för ämneskunskaper. 

Pelle ser kunskapsmålen som den tydliga och dokumenterade delen av bedömningen som 

görs. Han lyfter elevens sociala utveckling och uttrycker att den är grunden för allt. Arbetet 

med elevers förmågor för att de ska fungera i sociala sammanhang beskrivs som viktiga och 

arbetet med dem är ständigt pågående.  

Alltså det är ju kunskapsmålen, sedan finns det ju ändå ett socialt mål, alltså 

utvecklingen i det med som är mer komplex men det finns ju ingen 

bedömningsskala i det. Fast det arbetet rullar ju på hela tiden….det sociala på något 

sätt som är grunden för allt tycker jag. Fast det finns ju inga matriser på direkt, eller 

något bedömningsunderlag. (Pelle, vt11) 

Den sociala biten beskrivs som en del och kunskapsutvecklingen som en annan, båda 

betydelsefulla för helheten. Det finns sociala mål, i läroplanens inledande kapitel, beskriver 

Pelle, men inga bedömningsunderlag. 

5.3.2 Sammanfattning av resultatet 

Här ges en sammanfattning av studiens resultat. Nedan lyfts intressanta delar av resultatet, 

svårigheter och betydelsefulla aspekter, utifrån lärares beskrivning av sina erfarenheter med 

det nya bedömningsuppdraget, skriftligt omdöme i samtliga ämnen som de yngre eleverna 

undervisas i. 

Studiens resultat visar att det är många faktorer som påverkar lärarens bedömningspraktik. En 

praktik som paradoxalt nog beskrivs som svår, bland annat, på grund av centralt utformade 

diagnoser och test, då dessa snarare konserverar än bidrar till att utveckla bedömningsprak-

tiken i linje med den forskningsteori som gör gällande att ett provparadigmskifte har skett 

(Korp, 2003). Detta skifte skulle innebära att den summativa bedömningspraktiken skulle 

lämnats till förmån för den formativa.  
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Resultaten visar att lärarna i studien känner en osäkerhet beträffande bedömningsuppdraget 

och vad som förväntas av dem. De efterfrågar mer utbildning framförallt då det gäller centralt 

valda diagnoser och test som de inte känner sig väl förtrogna med. 

Studiens resultat visar att lärarna beskriver sitt arbete med bedömning av de yngre elevernas 

kunskaper och lärande på olika sätt. Detta kan till stor del kopplas till lärarnas egen tolkning 

av begreppet bedömning och hur det i praktiken hanteras av dem. Några lärare beskriver sitt 

arbetssätt som formativt, en del lärare undviker själva begreppet bedömning, vilket inte är 

detsamma som att de skulle undvika att arbeta med att bedöma sina elevers kunskaper. Andra 

lärare beskriver sitt arbete utifrån en summativ bedömningspraktik. Gemensamt för studiens 

lärare är intentionen att göra goda bedömningar av sina elevers kunskaper. Analysen av 

utsagorna visar att lärarna arbetar med olika förhållningssätt för att synliggöra och kunna 

bedöma sina elevers lärande och kunskaper, kunskapssamlare och kunskapsletare träder fram. 

Jag återkommer till dessa i studiens avslutande kapitel.  

Det framgår då resultaten analyseras att bedömningspraktiken beskrivs olika och att lärarna 

använder olika bedömningsverktyg. Min tolkning är att detta till viss del styrs av lärarnas syn 

på kunskaper och hur den kommer till uttryck. En uppfattning som delas av Carlgren m fl. 

som menar att de verktyg som lärare använder, handlar i grunden om vilken kunskapssyn som 

är utgångspunkten (Carlgren, Forsberg & Lindberg, 2009).  Studien visar att det finns flera 

aspekter som har betydelse för vilken bedömningspraktik som beskrivs och som kan, menar 

jag, härledas till kunskapssyn och syn på lärande men kan vara intressanta att titta på var och 

en för sig. Jag presenterar delarna nedan, utan inbördes rangordning.  

Studiens lärare beskriver hur de i sitt arbete med bedömning av yngre elevers kunskaper, och 

val av bedömningspraktik och bedömningsverktyg, på olika vis tar hänsyn till: elevers oro för 

prov och negativa föreställningar om vad bedömningen innebär, elevers självkänsla, elevens 

ålder, ämnet och kunskapsmålen, lärarens egen syn på bedömningen och vad den kan bidra 

med förutom just synliggörandet av elevens kunskaper, synliggörandet av elevers kunskaper, 

gruppstorlek, känslan av att behöva skriftliga bevis, centrala beslut vad gäller kunskapstest 

och diagnoser, föräldrars förväntningar, tid för dokumentation i stunden, ”den sociala biten” 

eller arbetet med social interaktion och värdegrundsarbete. 

I kommande diskussionskapitel återvänder jag till ovanstående teman och diskuterar dessa 

mer ingående. 
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6 Diskussion 

Ett bedömningsuppdrag som ger lärare nya arbetsuppgifter innebär att tidigare metoder och 

strategier måste tolkas, analyseras och förändras. Styrdokumentens nya skrivning och avsikt 

måste förstås i teori och praktik (Englund, Forsberg & Sundberg, 2012). Studiens resultat 

visar att en mängd olika ställningstaganden görs av de lärare som arbetar med det nya 

bedömningsuppdraget, kunskapsbedömning med skriftliga omdömen i alla undervisade 

ämnen. Det framgår att det finns en osäkerhet hos lärarna beträffande kunskapsbedömnings -

uppdraget, vad som förväntas av dem och vad det innebär i praktiken. Men också vilka 

konsekvenser uppdraget får för eleven och dem själva. Det är inte självklart, ses i studiens 

resultat, att bedömningsuppdraget i teori och praktik går hand i hand. 

6.1 Kunskapsletare eller kunskapssamlare 

Studien visar att olika lärare tolkar och hanterar begreppet bedömning och uppdraget med 

skriftliga omdömen olika. I min tolkning av resultaten framträder två delvis olika förhåll-

ningssätt som lärarna använder för att få syn på elevers kunskaper för att kunna bedöma dem. 

Jag kallar förhållningssätten för ”kunskapssamlare” och ”kunskapsletare”. Skillnaden mellan 

dessa båda är att kunskapssamlaren skiljer på undervisning och bedömning i det praktiska 

klassrumsarbetet. Det gör inte kunskapsletaren. En och samma lärare kan använda båda 

förhållningssätten, strategierna, men gör det då i olika sammanhang, se nedan. 

Kunskapssamlaren undervisar och bedömer sedan elevens kunskaper utifrån en i förväg tänkt 

metod. Bedömningsunderlaget kan användas delvis tillsammans med eleven, som Anna 

beskriver, en metod där eleven är aktiv och deltar genom självbedömning. I det fallet kan 

både lärare och elev få syn på kunskaper och vad som ska utvecklas. Eller som Stina berättar, 

använda ett skriftligt test inom ett begränsat område för att på så vis fånga vad eleven lärt. 

Utmärkande är att det är planerade bedömningar som sker på en bestämd tid. Kunskaps-

samlarna använder både summativa och formativt inspirerade metoder för sitt planerade 

insamlande. Den summativa formen som syns i studien är den rent klassiska, som Airasian 

och Russell (2008) beskriver den, skriftlig information som konstaterar ett nuläge. Det 
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förekommer i studien att dessa kompletteras och följs upp, som Olle beskriver. Det kan 

betyda att den summativa metoden används formativt, vilket går i linje med Lundahls (2011) 

uppfattning om hur de nationella proven skulle kunna användas. Den formativa bedömnings-

tanken, där begreppet formativ bedömning kan uppfattas som en metod, snarare än ett 

förhållningssätt med ett rikt utbud av metoder, förekommer också (Clark, 2011; Vallberg 

Roth, 2010 ).  

De lärare som företrädesvis använder det andra förhållningssättet, kunskapsletarna, arbetar 

samtidigt med undervisning och bedömning. Pelle och Lisa beskriver att de i stunden be-

dömer barnens kunskaper och använder undervisningssituationen som både lärtillfälle och 

bedömningstillfälle. Beskrivningar där den formativa bedömningens delar är återkommande 

inslag i arbetet uttrycks av de lärare som ser den som en förutsättning för lärande, snarare än 

att den ges betydelsen av något som enbart räknas som kunskapsbedömning (Cauley & 

McMillan, 2010). Resultaten visar att kunskapsletarna arbetar med processen och lärandet 

som sker just då, det som Jönsson kallar ”lärande bedömning” (2010). Undervisningen och 

bedömningen anpassas efter rådande omständigheter. Kunskapsletarna förser sig vid upp-

repade tillfällen med information om elevens kunskap. Går det inte på ett vis så finner de 

andra sätt. Min tolkning av resultatet är att kunskapsletarnas ständiga letande gör att de 

använder sig av ”huvudnoteringar”, noterar bedömningsinformation, i högre grad än 

kunskapssamlarna. De har ett stort behov av att notera och då är huvudnoteringen praktisk.  

De båda bedömningsstrategierna har både styrkor och svagheter. Min tolkning är att kun-

skapsletaren, i relation till kunskapssamlaren, är friare att följa eleverna eftersom de arbetar i, 

och med, processen. De använder bedömningen som en integrerad del i hela undervisnings-

stunden och den avgör ofta nästa steg t.ex. metodval. Kunskapsletaren med sin beskrivning av 

variation har stor chans att upptäcka de kunskaper som eleven har. De kommunicerar gärna 

direkt med eleven, de ger och får feedback. Resultaten uppmärksammar att kunskapsletaren 

behöver en strategi, en backup, för den del av sina huvudnoteringar som inte hanteras direkt. 

Konsekvensen riskerar annars att bli att värdefull bedömning trots allt inte kommer elev och 

undervisning till nytta. Kunskapsletarens förhållningssätt ställer höga krav på att läraren är 

förtrogen med bedömningsuppdraget och har kunskaper om vad som ska bedömas och hur. 

Det finns annars en risk för att bedömningen är godtycklig och likvärdigheten kan ifråga-

sättas. 
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Kunskapssamlarna använder, oftare än kunskapsletaren, skriftliga dokumentationsverktyg för 

sin bedömning. På så vis har de sina underlag kvar och kan gå tillbaka till dem och enkelt 

resonera utifrån dessa med sina elever, sig själva och sina kollegor. Kunskapssamlaren 

beskriver sitt arbete som två uppdrag, undervisning och bedömning. De beskriver inte att de 

byter bedömningsmetod eller undervisningsstrategi på samma vis som kunskapsletaren. Det 

innebär att det finns en större risk att kunskapssamlaren inte upptäcker elevers kunskaper så 

dessa kan bedömas och bidra till helheten. Även kunskapssamlaren behöver vara väl för-

trogen med bedömningsuppdraget och besitta kunskaper om vad som ska bedömas och hur 

för att undvika risken att bedömningens likvärdighet kan ifrågasättas.  

6.2 Oro och sortering 

Lärarna beskriver på olika vis hur det utökade bedömningsuppdraget med att göra kunskaps-

bedömningar och skriva skriftliga omdömen i varje ämne påverkar deras arbete i klassrummet 

och i mötet med eleven. Karin berättar att hon först kopplade ihop bedömning med betyg och 

då fick en olustkänsla, en känsla av negativ sortering. Resultatet signalerar att lärarna har en 

oro för det negativa som kan följa i bedömningens spår i form av oro, stress, test-ängslan och 

risk för lägre självkänsla hos eleverna. De uttrycker en omsorg om eleven och i likhet med 

lärarna i Törnvalls studie (2001) bidrar lärarnas uppfattning om bedömnings- och prov-

situationer till val av bedömningsmetoder. Metoder som studiens lärare beskriver för att 

minimera riskerna med kunskapsbedömningen och öka fördelarna är att: visa en vilja att 

lyssna och förklara för eleven, visa en vilja att veta vad eleven förstår och kan, använda ett 

samspelande förhållningsätt. Wiliam (2011) hävdar att kommunikation och feedback är den 

mest effektiva återkopplingen. Studiens resultat visar detsamma, men då tydlig kopplat till 

muntligt omdöme då de yngre elevernas läs- och skrivförmåga är i sin linda. Jönsson (2014) 

förespråkar muntlig återkoppling och poängterar, liksom flera av studiens lärare att det är 

betydelsefullt hur den görs. Skriftligt omdöme är inte aktuellt då eleverna inte kan läsa och 

förstå innehållet i skriftliga kommentarer. Trots det så görs flera centrala diagnoser och lokala 

test skriftligt, även i årskurs 1. Det finns flera förklaringar till det, en är att det finns centrala 

bestämmelser om vilka tester och diagnoser som ska göras. En annan anledning är att kun-

skaper behöver synliggöras och för att vara på den säkra sidan kan skriftliga tester och prov 

framstå som det mest rätta. Ibland kanske det är den lämpligaste metoden. En tredje upp-

fattning som syns i studien är att eleven behöver träna på att göra prov och test. Det framgår 



46 

 

att flera olika faktorer påverkar på vilket vis kunskapsbedömningar görs. Dessa är inte alltid 

tydligt kopplade till vad forskningen beskriver som mest framgångsrikt.  

Studien uppmärksammar att lokala och centrala provkonstruktörer brottas med liknande 

problem - testen mäter inte alltid det som avses. Yassin och Borgström (2009) synliggör detta 

genom exemplet med skrivprovet i nationella proven för årskurs 3. Det finns svårigheter att 

konstruera, använda och tolka tester och diagnoser och det ställer höga krav på lärares 

bedömarkompetens, uppmärksammar studien. Det framgår också att en del skriftliga tester 

och prov upplevs som användbara, de bekräftar för läraren och eleven att kunskapen finns och 

med hjälp av läraren kan fortsättningen stakas ut. Det förutsätter att läraren är väl förtrogen 

med bedömningsverktyget. Studiens lärare uttrycker att införandet av nya bedömningsverktyg 

behöver föregås av en utbildning och tillfällen till diskussion, om hur t.ex. diagnosmaterial 

ska användas och elevsvar tolkas, tillsammans med andra lärare.  

Analysen visar att vinsten med kunskapsbedömningen ser olika ut för olika lärare. Utgångs-

punkten är samstämmig, att få syn på elevers kunskap. Tillfällen för att synliggöra elevens 

kunskap för bedömning arrangeras av lärarna på skilda sätt, och studiens resultat visar att det 

kan kopplas till lärarnas tolkning av sitt uppdrag (styrdokumenten, inre och yttre påverkans-

faktorer) och den egna kunskapssynen, vilket stämmer överens med Carlgrens m.fl. upp-

fattning angående kunskapssynens betydelse för arbetet i praktiken (Carlgren, Forsberg, 

Lindberg, 2009). Läraren som medvetet väljer det formativa arbetssättet och ser vinster och 

mening med social interaktion har starkt stöd i såväl läroplanernas inledande kapitel som i 

aktuell nationell och internationell forskning om bedömning. Studien antyder att alla mät-

intressenter och provkonstruktörer inte utgår ifrån dagens styrdokument och den formativa 

bedömningskulturen som beskrivs som liggande till grund för det nya provparadigmet. De 

har, är min tolkning, blivit kvar i en kunskapssyn, tradition och bedömningskultur som 

formats i en annan tid. Mätmetoderna mäter inte det som lärts, eller de kunskaper som från 

början var tänkta att mätas, och de kunskaper som efterfrågas ligger inte alltid i linje med 

läroplansinnehåll och/ eller kunskapskrav. Det finns en tilltro till prov och test för att mäta 

och bedöma elevers kunskaper, visar studien. Provens utformning som fortfarande, till stor 

del är summativt inspirerad, riskerar dock att få en konserverande effekt vad gäller tankar om 

lärande och kunskapsbedömning, är min tolkning.  
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Synen på, och beskrivningen av, begreppet bedömning i studien visar att det, trots tidigare 

nämnda tilltro, också finns en misstro vad gäller test och testresultat. De dilemman med testen 

och bedömningen som studiens lärare beskriver synliggörs även av såväl Lundahl (2011) som 

Törnvall (2001). Lärarnas upplevelse av hur eleverna påverkas men också hur och till vad 

resultaten används ligger till grund för deras motvilja. Studiens resultat visar att när 

bedömningar används utanför sitt sammanhang eller utan hänsyn tagen till rådande 

förutsättningar skapas frustration. Detta är något som jag anser behöver diskuteras. 

6.3 Självkänsla och förhållningssätt 

Det finns ytterligare en aspekt av kunskapsbedömningen som av studiens lärare anges som 

betydelsefull. ”Grunden för allt” är vad som av Lisa och Pelle kallas ”den sociala biten”. 

Resultaten visar att lärarens förhållningssätt och de samspel som finns mellan lärare och elev 

har stor betydelse för synliggörandet av kunskaper att bedöma. Detta kan kopplas till både 

Sterns (1991) teorier om självkänslans betydelse för ett barns utveckling och Cauley och 

McMillans (2010) betoning av klassrumsklimatets betydelse för framgångsrik bedömning 

samt den sociokulturella teorin där kommunikationen mellan lärare och elev ges stor 

betydelse (Säljö, 2000). Resultatet av studien visar att det finns en koppling mellan social 

interaktion, självkänsla och kommunikation som har betydelse för hur elevens kunskaper 

synliggörs. Det som lärarna kallar den ”sociala biten” finns representerad i läroplanens 

inledande kapitel och beskriver en värdegrund, en klassrumsmiljö, som har till uppgift att 

forma framtidens demokratiska medborgare (Lpo94; Lgr11), vilket flera av studiens lärare 

betonar. Det är i sammanhanget betydelsefullt och viktigt hur bedömningen görs och hur 

återkoppling framförs. Därmed, menar jag, blir värdegrunden en viktig och betydelsefull del i 

lärares bedömningar av elevers kunskaper.    

6.4 Bedömningsuppdraget 

Resultaten visar på att det hos lärare finns en känsla av att elevers kunskaper inte endast ska 

synliggöras, förstås och bedömas av läraren och eleven. Känslan som lärare ger uttryck för är 

att deras bedömning är ifrågasatt, inte anses tillförlitlig, om den inte kan bevisas. Det behövs 

en skriftlig dokumentation som visar på elevens kunskap för att bedömningen ska ”vinna laga 
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kraft”. Studien visar att det finns en kluven bild av ”vilket ben man ska stå” på när det gäller 

kunskapsbedömning.  

Bedömningsuppdraget som de skriftliga omdömena förde med sig gjorde att lärares omsorg 

om sina elever, i kombination med deras egen kunskapssyn och övertygelse om hur unga 

elevers undervisning ska genomföras, kom i konflikt med lärares vilja att leva upp till 

nationella förväntningar beträffande måluppfyllelse och styrdokumentens krav på skriftligt 

omdöme. Resultatet visar att de olika perspektiven inte så enkelt låter sig förenas. Det nya 

provparadigmskifte, som skriftliga omdömen skulle implementeras i, hade inte den grund-

förankring i praktiken som skulle givit de yngre elevernas lärare en gemensam plattform 

utifrån vilket bedömningsuppdraget skulle kunna ha betraktats.  

Begreppet bedömning kopplades till betyg och sortering. Resultaten tyder på att det prov-

paradigmskifte och den syn på kunskapsbedömning som beskrivs av Korp (2003) inte syns 

överallt i praktiken. För att 2000-talets syn på kunskap och kunskapsbedömning ska få 

genomslag behöver synen på elevers lärande harmoniera med förhållningssätt och bedöm-

ningsmetoder.  

Tidigare i kapitlet har flera av de svårigheter med nya bedömningsuppdraget som lärare 

upplever beskrivits, nämnas kan elevers oro för bedömning och arbetet med nya diagnoser 

som inte föregåtts av en utbildning eller visar de kunskaper som eftersöks utifrån. Bristande 

legitimitet när det gäller val av bedömningsmetod, och svårigheten att inte kunna välja 

bedömningsstrategi, metod eller förhållningssätt utifrån sin pedagogiska övertygelse är några 

svårigheter. Ytterligare svårigheter som resultaten visar är avsaknaden av samverkan mellan 

styrdokument, provkonstruktörer och praktik som gör tolkningen av bedömningsuppdraget 

svårt, det skapar en känsla av osäkerhet. En aspekt som kan ha försvårat bedömningsupp-

draget för de yngre elevernas lärare är den negativa tolkning av begreppet bedömning som 

beskrivs av studiens lärare. Den har, även om arbetet med det nya bedömningsuppdraget 

påbörjats, bidragit till att lärarnas inställning varit avvaktande och har betydelse för hur olika 

bedömningspraktiker formas. Studiens resultat visar att oavsett hur lärares inställning är till 

bedömningsuppdraget så finns det fortfarande svårigheter att lösa. 

Analys av resultaten visar på flera betydelsefulla aspekter för bedömningen av yngre elevers 

kunskaper. Bedömningen kan fungera som en naturlig del av undervisningen och ge framåt-

drivande återkoppling till lärare och elev både vad gäller elevens kunskapsläge, lärande-
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processen och undervisningen. Förhållningssättets betydelse för hur bedömningen tas emot 

och leder till elevers kunskapsutveckling betonas, i sammanhanget lyfts elevens självkänsla 

och elevens egen tro på sin förmåga som betydelsefull. 

Valet av bedömningsverktyg är viktigt, då detta har betydelse för bedömningens tillförlitlig-

het, elevens möjligheter att visa vad den faktiskt kan. Det är inte mer äkta eller säkrare med 

skriftliga tester och prov. Tvärtom, visar studiens resultat. Den verbala kommunikationen 

framstår i studien som ett lämpligt val när elever i årskurs ett och två ska visa sina kunskaper i 

de flesta av skolans ämnen, förutsatt att den håller hög kvalité. 

Det framgår av studien att det är viktigt att läraren har gedigna kunskaper om vad som ska 

bedömas och hur de olika kunskapsformerna (fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet) 

kan synliggöras i olika ämnen för att kunna bedömas. 

Avslutningsvis kan sägas att studien visar att det finns anledning att lyssna på lärarna och på 

deras beskrivningar av sitt arbete med kunskapsbedömning av yngre elevers lärande. Studien 

visar att införandet av en ny reform tar tid och kräver att alla inblandade vet vad som förvän-

tas. Tre år efter den nya reformens införande så börjar studiens lärare hitta vägar för att 

genomföra sitt uppdrag. 
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7 Förslag på fortsatt forskning  

Kunskapsbedömningar görs med hjälp av olika strategier och metoder. En mängd information 

lagras på olika vis. Sambedömning nämns av Jönsson och Thornberg (2014) som en metod 

för att öka lärares bedömarsamstämmighet. De poängterar att det inte är självklart att sambe-

dömning leder till en mer likvärdig bedömning. Det kunde vara intressant att undersöka hur 

sambedömningen ska organiseras för att både kunskapsletares och kunskapssamlares bedöm-

ning ska leva upp till Skollagens krav på likvärdighet (SFS 2010:800). 

Kunskapsletare och kunskapssamlare är beskrivningen av olika strategier som lärare använder 

för att få bedömningsunderlag för att bedöma sina yngre elevers kunskaper och lärande. Vad 

är det som avgör vilken strategi läraren använder? Är det kopplat till ämnen eller till 

situationen? Hur påverkas likvärdigheten? Dessa frågor skulle det också vara intressant att 

undersöka närmare. 
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9  Bilagor   

                        ( 1:3)                                                                                   

december 2010 

Hej! 

Funderar du på det här med lärares kunskap? Kanske funderar du ibland på 

bedömningsuppdraget? Dina lärare gör det alldeles säkert. Jag heter Ulrika Andersson och 

arbetar som lärare. Jag skulle behöva din hjälp inför en uppsats som jag avser att skriva. 

Uppsatsen, som är en del av min magisterutbildning i pedagogiskt arbete vid Linköpings 

universitet, kommer att handla om lärares (i åk 1-2) upplevelser och hantering av 

bedömningsuppdraget. För att få möjlighet att ta del av lärares tankar behöver jag din 

tillåtelse att fråga några av ”dina lärare” om de kan tänka sig att ställa upp på en intervju. Om 

du ger mig din tillåtelse tar jag själv kontakt med dina lärare i åk 1-2.  

Jag kommer att berätta för dem om uppsatsen och intervjuerna. Jag frågar dem om de vill 

delta, poängterar samtidigt att det är frivilligt och att deltagandet inte ingår i deras arbete samt 

att påbörjat deltagande alltid kan avbrytas när helst läraren så önskar.   

Jag avser att informera lärarna om att rådande etiska forsknings principer kommer att följas. 

Intervjuerna, som kommer att ta ca 30 min. kommer att spelas in på band för att sedan 

transkriberas av mig. Jag kommer att behandla allt insamlat material konfidentiellt.  

Om du har förslag på lärare som undervisar i årskurs 1-2 och som du tror skulle ställa sig 

positiva till förslaget får du gärna maila mig deras namn. Hör gärna av dig om du undrar 

något. 

Tack så mycket för att jag fick lite av din tid! 

 

Hälsningar Ulrika Andersson 

Min mailadress och telefonnummer 



 

      (2:3) 

februari 2011 

Hej! 

Jag heter Ulrika och undrar om du kan tänka dig att ställa upp på en intervju om bedömning? 

Intervjun tar ca 30 min. och ingår i uppsatsen som är en del av min Magisterutbildning i 

pedagogiskt arbete (Linköpings universitet). Syftet med uppsatsen är att studera och analysera  

lärares arbete med bedömning och för det skulle jag behöva din hjälp. Tillsammans kanske vi 

lyckas öka kunskapen om en liten del av allt arbete som lärare i åk 1-2 gör? Uppsatsen 

kommer att handla om lärares (åk 1-2) hantering av bedömningsuppdraget och det skulle som 

sagt vara till stor nytta om du hade möjlighet att delta? 

För några dagar sedan tog jag kontakt med din rektor och frågade om lov att ta kontakt med 

lärare som arbetar i åk 1-2. Jag fick ditt namn av din rektor. Det betyder inte att du måste 

ställa upp och det betyder inte att din rektor behöver veta hur du väljer att göra. Jag kommer 

inte att berätta vilka lärare som ställer upp, självklart kan du själv berätta om du vill.  

Jag vill poängtera att det inte ingår i ditt arbete som lärare att ställa upp på intervjun, det är 

helt frivilligt att delta.  Om du väljer att ställa upp kan du, om så önskas, välja att avbryta 

intervjun när som helst.  

Rådande etiska forsknings principer kommer att följas (Bifogas). Intervjuerna, som kommer 

att ta ca 30 min. kommer, om du tillåter, att spelas in på band för att sedan transkriberas av 

mig. Jag kommer att behandla allt insamlat material konfidentiellt.  

Om du har möjlighet att ställa upp så kommer vi överens om en tid och plats, kanske din 

skola, som passar. 

Tack så mycket för att du tog dig tid att läsa detta! 

Hör gärna av dig! 

Hälsningar Ulrika Andersson 

Min mailadress och telefonnummer 

 



 

(3:3) 

Intervjuguide 

Inledning 

Uppsatsen och lärarens roll. 

Intervjuns och förutsättningar, etiskt förhållningssätt och konfidentiallitet. 

Bakgrund 

Lärarens utbildning, ålder, kön, gruppstorlek. 

Samtalsområden  

Begreppet bedömning? 

Nya bedömningsuppdraget? 

Beskriv arbetet med kunskapsbedömning? 

Fördelar? 

Svårigheter? 

Något som vi inte talat om men som respondenten vill ta upp? 

Avslut 

Hur upplevdes intervjun? 

Mina reflektioner: 


