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Inledning 
 

 
Enligt Skolverket är dokumentationens syfte att skapa stöd åt lärarna vid uppföljning och 

utvärdering av elevernas progression i skolan och undervisningens kvalitét, vilket framgår på 

Skolverkets hemsida (Skolverket, 2016). Genom väl dokumenterade resultat underlättas 

kommunikation mellan lärare, elever och vårdnadshavare där dokumentation kan fungera som 

ett stöd för läraren. Dokumentation är ett verktyg för att tydliggöra elevernas 

kunskapsutveckling i förhållande till de nationella kunskapskraven. Det är rektorns uppgift att 

stötta lärarna i det med de resurser som krävs för att möjliggöra dokumentation (Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Skolverket 2011). Enligt skollagen 

(2010:800, 12 §) ska en utvärdering och uppföljning av elevernas utveckling i skolan ske med 

hjälp av ett utvecklingssamtal som ska ske minst två gånger per år. Detta för att se vilket stöd 

som behövs för både den sociala och kunskapsmässiga utvecklingen utifrån elevernas 

individuella förutsättningar i förhållande till läromålen (Skollagen 2010 :800, 12 §). 

Betygsättning är ett tillvägagångssätt för att dokumentera och göra elevernas 

kunskapsutveckling synlig i förhållande till kunskapskraven. Ändringar i skollagen har 

genomförts för att reducera dokumentationen för lärarna och möjliggöra mer tid i 

klassrummet. Detta trots dokumentationens belagda betydelse för att utvärdera läroplanen. 

Som framtida pedagog inom grundskolans tidiga år är detta ämne viktigt att belysa, då 

dokumentationen idag är en central del i lärares yrke. Intresset för detta ämne skapades när 

författaren var ute på praktik och dokumentationens betydelse och påverkan på lärares 

yrkesutövning belystes av yrkesverksamma lärare. Författaren upplevde att dokumentationen 

om eleverna tar stort utrymme i skolan men att kunskapsbasen för hur arbetet ska utföras inte 

är tillräckligt tydlig. Dokumentation definieras i denna studie som den handling lärare utför 

när information om elevernas kunskapsutveckling sparas, analyseras och följs upp. 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/
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Bakgrund 
 

 

Grundskoleutbildningen 
 

Grundskoleutbildningens syfte enligt skollagen (2010:800) är att skapa förutsättningar för 

både elevers sociala och kunskapsmässiga utveckling. Enligt detta syfte ska det vara fokus på 

elevens sociala utveckling samt elevens uppfyllande av kunskapskraven utifrån de bestämda 

läromålen (Skollag, 2010:800). Elevernas kunskapsutveckling ska ske i ett samarbete med 

elevernas vårdnadshavare, med syftet att eleverna ska utvecklas till aktiva, kreativa, 

kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare (Skollag, 2010:800). Skollagen 

och Skolverket säger att det är upp till läraren och skolan att se till att elevens vårdnadshavare 

blir informerade om elevernas kunskapsutveckling i skolan, både den sociala och 

kunskapsbaserade. Minst en gång per termin ska ett utvecklingssamtal ske, där lärare, elev 

och föräldrar gemensamt ska diskutera elevens utveckling om mål för framtiden. För att alla 

ska få en chans att vara delaktiga (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet. Skolverket, 2011). Genom att som lärare skapa ett samarbete och inkludera 

vårdnadshavare kan detta främja elevernas skolgång genom att de får stöd från både hemmet 

och skolan (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Skolverket, 2011 s. 

14).  

Kursplanerna för grundskolan inleds med ett syfte och flera mål där det beskrivs vad varje 

ämne i fråga har för värde för eleverna i respektive årskurs. Syftet och de långsiktiga målen 

för undervisningen ska fungera som motivation för eleverna och vara ett verktyg för lärarna 

att se vad som ska ingå i undervisningen. I det centrala innehållet anges vad som ska 

behandlas och innehållet är utformat så att utrymme finns för lärarna att göra egna 

fördjupningar, ändringar eller tillägg. Kunskapskraven anger nivån för godtagbara kunskaper 

och för de olika betygsstegen som finns för att läraren ska kunna avgöra hur eleverna ligger 

till. Grundskolans kunskapskrav är myndighetsföreskrifter som fastställs av Skolverket. 

(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Skolverket, 2011, s. 4-5) 

 

Utveckling av betygsättning och bedömning i grundskolan 

 
Under 1960-talet blev det bestämt att skolan, hemmet och samhället skulle ha kontakt med 

varandra och tid för speciella samtal mellan lärare och föräldrar blev ett krav (Adelswärd, 

Evaldson och Reimers. 1997, s. 24). På 1970-talet ersattes betyget i ordning och uppförande 
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av att istället enbart ha samtal mellan lärare och elever kring detta område. Dessa samtal 

skulle ske minst två gånger per termin. Målet var att eleven skulle få självkännedom och 

insikt i sitt eget uppförande. Under 1980-talet ansågs utvecklingssamtalen vara den mest 

givande metoden att förbättra elevernas kunskapsutveckling med. På 1990-talet bedömdes 

skriftliga betyg eller skrivna omdömen vara ett bättre sätt för att förmedla elevernas 

kunskaper till dem och deras vårdnadshavare (Adelswärd, Evaldson och Reimers. 1997, s. 

32). Colnerud skriver om en åtgärd för att stärka läraryrkets profession som trädde fram under 

2000-talet "den gemensamma kunskapsbasen". Lärarexamen blev då ett krav för att få sätta 

betyg eller göra en skriftlig bedömning av eleverna (Colnerud, 2010). Ett mål för att förbättra 

lärarnas yrkesprofession var att ge alla lärare samma utbildning inom det pedagogiska 

området. Detta var en förutsättning för att lärare skulle kunna dela ett gemensamt yrkesspråk, 

även om de undervisade på olika nivåer eller i olika ämnen i skolan (Colnerud, 2010, s. 11). 

Ett gemensamt yrkesspråk skulle underlätta kommunikation och dokumentation mellan 

inblandade lärare i skolan.  

Genom utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner ska läraren se till både elevernas 

kunskapsmässiga och sociala utveckling och i så stor utsträckning som möjligt hjälpa eleverna 

att uppnå kunskapskraven. Lärare ska utifrån kursplanernas krav utvärdera varje elevs 

kunskapsutveckling. Detta ska redovisas både muntligt och skriftligt för eleven och berörda. 

Eleverna ska få information om sina studieresultat och ha en fortlöpande individuell 

utvecklingsplan under sin skolgång. Vid betygssättningen ska all tillgänglig information om 

elevens kunskaper ses i relation till de nationella kunskapskraven som är aktuella och läraren 

ska göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper. (Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet. Skolverket, 2011 s. 19)  

Det finns olika sätt för lärarna att bedöma eleverna på, två av dessa är summativ bedömning 

och formativ bedömning. Summativ bedömning innebär att eleverna får ett summerat resultat 

av ett test eller i slutet av en kurs i form av enbart en siffra eller bokstav som representerar de 

kunskapskrav eleven har uppnått (Skolverket, 2016). En formativ bedömning innefattar att 

läraren ska främja elevernas kunskapsutveckling genom att eleverna får respons på ett test 

eller flera gånger under en termin i form av kommentarer som förklarar för eleven vad som 

var bra eller dåligt och hur eleven kan arbeta vidare (Skolverket 2016). Som stöd för 

betygssättningen finns specifika kunskapskrav för de olika betygsstegen. En bokstavsskala 

används för att symbolisera innebörden av var eleverna ligger beroende på hur pass de har 

uppnått de olika kunskapskraven. A är högsta godkända betyg och E betecknar godkända 

kunskaper och F symboliserar att kunskapskraven ej har uppnåtts (Skolverket, 2016). 



4 

 

Dokumentationens syfte i skolan 

 
Alexandersson belyser den ökade betydelsen av dokumenterade resultat för att kunna 

kontrollera och utvärdera kvalitén i skolorna (Alexandersson, 2003). Det är av stor vikt att 

skolan tydligt kan redovisa sitt arbete för exempelvis kommunerna, staten och regeringen som 

behöver få mer kunskap om hur skolan fungerar (Alexandersson, 2003). Dokumentation kan 

vara ett verktyg för utvecklingen av skolan (Ekholm och Lindvall, 2008). Dokumentation kan 

tydligare visa på brister och även på vad som fungerar. Detta arbete går också att utföra 

muntligt, dock kan det leda till att information försvinner och eller förvrängs. Anledningar till 

varför utvärdering och dokumentering behövs i skolan och används är dels för att lärares 

yrkesmässiga erfarenheter ska framträda tydligare. Syftet är att förbättra lärarprofessionen och 

bidra till Skolverkets arbete med att utforma relevanta läroplaner (Alexandersson, 2003 s. 69).  

Det kan vara svårt att hitta en metod som är hållfast och fungerar för alla elever i en klass när 

det kommer till att utvärdera och dokumentera för lärare. Elever har olika förutsättningar och 

det fungerar inte alltid att använda samma mall eller metod på alla. (Hedenquist och 

Håkansson, 2008, s. 57). 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmen ska vara 

likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. En likvärdig utbildning innebär inte att 

undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolornas resurser ska fördelas 

lika. Det betyder att lärare så gott som det går ska se till att elevernas individuella 

förutsättningar och behov blir tillgodosedda. Det finns olika metoder att tillgå för att få 

eleverna att uppnå kunskapsmålen, och det är upp till den enskilde läraren att se till att alla 

elever får likvärdiga möjligheter att ernå kunskapsmålen. (Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet, Skolverket, 2011 s. 9) 

De metoder som finns för att underlätta lärares dokumentering av eleverna kan vara färdiga 

matriser som fungerar som mallar, digitala verktyg där lärarna kan föra in elevernas 

kunskapsutveckling och resultat direkt i datorn genom olika system. ”Infomentor” och 

”Itslearning” är två digitala system som används av lärare vid dokumentation. På infomentors 

hemsida framgår det att Skolinspektionen vill fokusera på ett bättre arbete med mål och 

styrning av elevernas resultat i skolan. Detta ska fungera som en grund för utveckla och hjälpa 

eleverna, lärarna men också skolan. ”Infomentor” är ett digital system för att lärare enkelt ska 

kunna ha översikt på vilka kunskapsmål eleverna ska uppnå i exempelvis matematiken under 

höstterminen. Genom infomentor ska lärare enkelt kunna göra analyser (Infomentor, 2016). 

Lärare kan använda infomentor för att kommunikationen och samarbetet med eleverna och 

http://www.infomentor/
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vårdnadshavare ska underlättas. Det är också ett stöd för arbetet med att skriva elevernas IUP, 

individuella utvecklingsplanen och elevernas skriftliga omdömen. Det blir effektivare för 

läraren att arbeta och det är meningen att systemet ska spara tid (Infomentor, 2016). 

”Itslearning” beskrivs utifrån hemsidan som en helhetslösning för lärare i sin dagliga 

undervisning. Lärare ska enkelt kunna utföra sin pedagogiska planering i systemet, skapa 

lektioner, anteckna elevernas bedömningar och göra utvärderingar. Systemet är också tänkt 

och utformat för att elever och vårdnadshavare enkelt ska kunna använda verktyget. 

”Itslearning” är tänkt att underlätta dokumentationen för uppgifter som ska dokumenteras 

varje dag och spara tid för lärarna. Det finns också en föräldraportal där föräldrarna kan logga 

in och ta del av sina barns kunskapsutveckling och annan klassinformation (Itslearning, 

2016). IUP är ett annat sätt att dokumentera elevernas mål och utveckling. Enligt 

grundskoleförordningen är det läraren som ska utifrån allmänna råd och bestämmelser ska 

utföra en individuell utvecklingsplan på samtliga elever som lärare ansvarar för. Den skriftliga 

individuella utvecklingsplanen (IUP) är uppbyggd av två delar, elevernas skriftliga omdömen 

och en planering som ska föra elevens kunskapsutveckling framåt i form av mål som stämmer 

överens med läroplanens mål (skolverket, 2016). Denna IUP ska upprättas tillsammans med 

elevernas skriftliga omdömen. Minst en gång per termin vid utvecklingssamtalet, ska lärare 

presentera elevernas IUP för vårdnadshavarna och eleverna. De ska sen tillsammans gå 

igenom och gemensamt diskutera för att utforma mål för att eleverna ska uppnå 

kunskapskraven. De skriftliga omdömena är också ett underlag till utformningen a elevernas 

IUP då de visar på vad eleven kan och på vad som eventuellt behöver utvecklas. (Mårell-

Olsson, 2012, Skolverket 2016)  

Lärarens roll i grundskoleutbildningen 

 
Enligt läroplanen från 2011 ska läraren kunna förmedla och diskutera olika värderingar, 

uppfattningar och problem som kan finnas i samhället och skolan (Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet. Skolverket, 2011, s.13). Sjöberg menar att lärarna har en 

nyckelroll i arbetet med att främja kvalitén i skolorna, sig själva och sin undervisning 

(Sjöberg, 2010, s. 20). Skolans verksamhet måste hela tiden formas så att den svarar mot de 

nationella målen som finns. Rektorn har ett ansvar för att detta sker och ett ansvar för att 

lärarna får det stöd som behövs. Den dagliga pedagogiska ledningen i skolan och lärarnas 

egna professionella ansvar är förutsättningar för att skolan ska kunna utvecklas och fungera. 

Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp, och utvärderas. Ett sådant 

http://www.infomentor/


6 

 

arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal, elever, vårdnadshavare och även 

med det omgivna samhället (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 

skolverket, 2011, s. 12). 

Enligt Hargreaves, 2000  har lärare många förväntningar på sin roll vilket innebär ett stort 

ansvar och en stor arbetsbörda. Det saknas tid för reflektion och kompetensutveckling som 

blir en bort prioritering i förhållande till andra uppgifter. Detta innebär att den enskilde läraren 

lämnas ensam med ansvaret över sin utveckling och även problemlösningen inom skolan. 

Detta kan leda till utmattning, både på grund av arbetsbördan och på grund av de krav och 

förväntningar som ställs på läraryrket.  

Lärare är på ett sätt fångade I ett dilemma, de förväntas försöka lösa skolans problem 

samtidigt som de är en del av problemet i utvecklingen av lärares yrkesprofession. Hargreaves 

betonar att det är lärarna som är nyckeln elevernas framtid och i föräldrars samarbete med 

skolan.  Där har även rektorerna ett ansvar att främja utvecklingen av skolan, vid sidan av de 

enskilda lärarna, för allas skull men främst eleverna. (Hargreaves, Lo, 2000) 

 

Tidigare forskning 
 

I Birbili och Tziogas (2014) studie framkommer det att dokumentation kan underlätta 

kommunikationen mellan lärare och föräldrar. Ett frågeformulär tydliggör elevens 

kunskapsutveckling och möjliggör ett tydligare utbyte av information mellan lärare och 

föräldrar om elevens kunskapsutveckling (Birbili, Tzioga, 2014). I en annan studie, Individual 

Educational Plans in Swedish Schools -- Forming Identity and Governing Functions in 

Pupils' Documentation beskrivs etiska svårigheter med dokumentation av elevernas 

individuella utvecklingsplaner (IUP). Det framkommer i studien att formuleringarna i 

dokumentationen kan betona negativa egenskaper och att elevernas förmågor kan beskrivas 

utifrån individuella karaktärsdrag och inte vara objektiva bedömningar om enbart elevens 

kunskapsutveckling utifrån målen. En tydlig mall för vad som ska dokumenteras saknas och 

studien betonar även vikten av att skilja på personlig och objektiv dokumentation om elevens 

kunskapsutveckling, då all dokumentation om elevens skolresultat är offentliga handlingar 

(Andreasson, Carlsson, 2013). I Mårell – Olssons avhandling beskrivs dokumentation som en 

del i lärarnas arbetsprocess. Den individuella utvecklingsplanen betonas som en betydande del 

i lärarnas dokumentation av eleverna och ska formuleras utifrån bestämmelser från skollagen. 

Den beskrivs som ett verktyg och underlag vid exempelvis utvecklingssamtalen.  
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Utvecklingssamtalen syftar till att kommunikationen mellan lärare, elev och föräldrar äger 

rum så att alla blir delaktiga i elevens skolgång. I denna avhandling belyses problematik med 

hur elevens mål formuleras och ett etiskt problem med att dessa handlingar är offentlig 

dokumentation som vem som helst kan se. Mårell - Olsson 2012 beskriver också det ökade 

ansvaret lärarna har för att dokumentera elevernas mål och utveckling i den individuella 

utvecklingsplanen (Mårell-Olsson, 2012). I Sverige har lärare ett krav på sig att de ska 

upprätthålla en individuell utvecklingsplan för alla elever under deras skolgång. Ett problem 

som uppkommer här är hur pass intresserade lärarna är av att utföra detta krav på ett 

gynnsamt sätt för eleven. En del lärare uppskattar och tycker det fungerar bra vilket blir 

synligt genom att de använder verktyget ofta. En del lärare anser inte att det är bra och detta 

kan bero på brister i datakunskap eller brist på annat som exempelvis tid (Mårell-Olsson, 

2012, s. 223). Tidsaspekter är även något som Hargreaves diskuterar i sin studie Teachers' 

Work and the Politics of Time and Space. Han belyser i studien olika tidsaspekter som lärare 

måste ta i akt under en skoldag. Han pekar på att om lärarna skulle få en chans att bestämma 

mer över sin tid i skolan och själva göra scheman, så skulle det vara till det bättre 

(Hargreaves, 1989). 

Robinson, Myran, Strauss & Reed 2014 beskriver i sin studie att en orsak som avgör hur 

mycket ett läroverktyg blir använt beror på hur väl lärarna förstår hur verktyget används. Om 

lärare förstår verktygen och hjälpmedlen så visar deras studie att användandet ökar och även 

intresset för att använda digitala hjälpmedel (Reed, Robinsson, Myran, Strauss, 2014). En 

åtgärd för att möjliggöra att fler använder digitala verktyg som hjälpmedel är att lärare får gå 

exempelvis kurser för att lära sig hur verktygen fungerar och på det sättet hela tiden hålla sig 

uppdaterade. Dock kan det vara svårt att få fram nytt material eller kurser som möter alla 

lärares och elevernas behov, samt skolans krav. Det som beskrivs teoretiskt fungerar inte 

alltid praktisk i en situation (Reed, Robinsson, Myran, Strauss, 2014). En fråga som Boström 

tar upp i sin studie är hur eleverna själva faktiskt vet att de har lärt sig något och hans studie 

visar att eleverna inte riktigt kunde sätta ord på hur de visste att de hade lärt sig något. En del 

av eleverna ansåg att de visste att de hade lärt sig något när de kunde visa det praktiskt på 

något sätt (Boström, 2012). Eleverna tyckte att det kunde vara svårt att berätta i ord om vad de 

lärt sig och kan. En av lärarnas uppgifter är att hjälpa eleverna med att själva få en förståelse 

för vad de har lärt sig, det är upp till lärarna att lära eleverna om hur de kan ta reda på vad de 

kan och vad de har lärt sig.  Ett praktiskt verktyg skulle enligt Boström kunna vara till hjälp 

för eleverna då det framgår att eleverna ansåg att de lärt sig något om det kunde synas på nått 

sätt och inte enbart vara en tanke (Boström, 2012). Genom att använda prov som syftar till att 
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stödja och uppmuntra eleverna i deras utveckling istället för prov som syftar till att föra 

statistik över kunskapen kan utbildningens kvalité öka. Fokus bör alltså läggas på kvalitativa 

mått istället för kvantitativa gällande barns kunskapsutveckling i skolan (Korp, 2011 s. 5). I  

Kastein, Chan och Peters och Ressas 2015 studie beskrivs dokumentationen som ett bevis på 

vad eleverna kan och har lärt sig i skolan. Det är därför viktigt med metoder som underlättar 

dokumentationen. Det behövs ofta olika metoder för att göra en komplett dokumentation och 

därmed behövs flera verktyg som lärarna kan använda för att få en helhetsbild av elevernas 

kunskapsutveckling (Kastein, Chan, Peters & Ressa, 2015). Wehrman, Williams, och Field 

2011 skriver i sin studie att lärare behöver få bestämd utsatt tid för att genomföra sin 

dokumentation. Det kan vara tidskrävande för lärare att hinna med att dokumentera under 

skoldagarna. Redan färdiga verktyg och strategier för dokumentering är en hjälp och åtgärd 

för att underlätta arbetet för lärare. Detta möjliggör även att mer tid och hjälp kan ges till 

eleverna då ett färdigt och enkelt verktyg möjliggör att mindre tid behövs för dokumentation 

(Wehrman, Williams, and Field, 2011). Enligt PIRLS (Progress in International Reading 

Literacy Study) internationella undersökning 2011 anger många skolledare att de ägnar 

mycket tid till att följa upp hur undervisningen och elevernas kunskapsutveckling går och ser 

ut. Dock är det bara hälften av skolledare i Sverige som anger samma svar. En anledning kan 

vara ett  svagare pedagogiskt ledarskap finns hos rektor och lärare än vad det gör i andra 

länder. Studien syftar till att beskriva olika länders skillnader i elevers läsförmåga beroende 

på skolans organisation, lärares undervisningsmetoder och hur attityder och situationer 

påverkar elevers kunskapsutveckling (Skolverket, 2016). I en annan studie, Teaching at the 

turn of the century av Hargreaves och Lo, 2000 presenteras ett resultat från ett internationellt 

test inom området matematik och resultatet av det testet visade att en del västerländska 

skolsystem var i behov att förändras och utvecklas (Hargreaves, Lo, 2000). 
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Syfte  
  

Syftet är att beskriva lärarnas erfarenheter av dokumentationen i grundskolan. 

 

Metod 
 

En kvalitativ intervjustudie valdes som metod då syftet med studien är av kvalitativ karaktär 

(Bryman, 2002, s. 368). Syftet är att beskriva lärares erfarenheter av dokumentation. 

Författaren ansåg inte att en kvantitativ metod var lämplig för att kunna besvara detta syfte. 

En kvantitativ studie strävar efter att kvantifiera och generalisera vilket inte var syftet med 

denna studie. För att kunna beskriva lärares erfarenheter som är subjektiva upplevelser 

genomfördes semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2002, s. 301). Det insamlade materialet 

analyserades med stöd av en kvalitativ innehållsanalys (Granskar & Höglund-Nielsen, 2014, 

s. 189-191).  

 

Urval  

 

Urvalet av informanter gjordes genom en kombination av ett bekvämlighetsurval och ett 

snöbollsurval (Bryman, 2002, s. 289-290). Ett bekvämlighetsurval innebär att författaren kan 

välja deltagare utifrån vad denne anser är relevant för studien. I denna studie valdes 

informanter utifrån vilken erfarenhet de hade av området som studien inriktar sig mot, 

snöbollsurvalet blev nödvändigt då inte tillräckligt många deltagare svarade på förfrågan om 

att delta eller uteblev av annan anledning. Snöbollsurval innebär de deltagarna som deltog i 

studien utifrån förslag från de andra deltagarna i studien som ansåg att de skulle kunna bidra 

till studien (Bryman, s. 313). Kriterier för deltagarna i studien var, att deltagarna arbetade i 

grundskolan, hade utbildning som grundskolelärare och att de arbetade i skolan i nutid. För att 

möjliggöra en variation och ett bredare perspektiv över  kunskaper, valdes grundskolelärare 

från olika skolor och med olika erfarenheter. Totalt deltog sex grundskolelärare.  

 

Tillvägagångssätt 
  

Deltagarna kontaktades inför studien via majl, personlig kontakt eller via telefon med 

förfrågan om att delta. Samtliga fick ett informationsbrev om studiens syfte och ett 
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samtyckesformulär (Bryman, 2002, s. 446). Sex grundskolelärare tackade ja och genomförde 

intervjuerna, flera grundskolelärare gick inte att nå och fem tackade nej. På grund av andra 

omständigheter kunde ytterligare en deltagare inte medverka. Detta resulterade i totalt sex 

deltagare i studien. Den första läraren deltog i en pilotintervju (Bryman, 2002, s. 170-171). En 

pilotintervju innebär att intervjuguiden testats på en försöksperson för att se hur 

intervjuguiden blir besvarad. Då inga förändringar gjordes och pilotintervjun ansågs ge 

användbar data till studien så kunde den inkluderas i materialet. Samtliga deltagare var 

yrkesverksamma i skolan inom olika kommuner i Sverige.  

 

Datainsamling   

  

Intervjuerna genomfördes med sex olika grundskolelärare där en semistrukturerad 

intervjuform användes (Bryman, 2002, s. 301). Metoden valdes då den ansågs mest relevant 

för att kunna svara på studiens syfte, vilket är att beskriva grundskolelärares erfarenheter av 

dokumentation av elever i grundskolan. En intervjuguide se (bilaga 1) användes för att behålla 

fokus under intervjun och få stöd i vilka frågor som kunde användas (bilaga 1, Bryman, 2002, 

s. 301-302). Öppna frågor formulerades med syfte att få deltagarna att berätta och inte kunna 

svara enbart ja eller nej (Bryman, 2002, s. 158-162).  För att inleda intervjuerna och få en 

bakgrund av lärarens erfarenheter, fick deltagarna information om studien och ge sitt 

medgivande till att intervjun spelades in. De skrev även under ett samtyckesformulär 

(Bryman, s. 443). Intervjuerna tog mellan 14-40 minuter och de genomfördes på lärarens 

arbetsplats, hemmet och på ett café.                        

 

Etiska överväganden   

 
De etiska aspekterna för ett examensarbete som tagits i akt är, om det kan göra skada för 

deltagarna, brist på samtycke, inkräktning på personens privatliv och informationskravet 

(Bryman, 2002, s. 443). Före studien värderades potentiella risker för deltagarna att delta i 

studien. Enligt forskningsetiska principer får inte risken för deltagarna vara större än nyttan 

med studien kan vara (Bryman, 2002, s. 443). Denna studie ansågs inte kunna skada 

deltagarna. De risker som övervägdes var att deltagarna kunde komma att känna en stress över 

sin arbetstid eller eventuellt ifrågasätta sin egen roll som grundskolelärare. En annan 

forskningsetisk princip som tagits hänsyn till är att deltagarna ska få tillräckligt med 

information om studiens innehåll och hur deras roll som lärare kommer att bli belyst (Bryman, 
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2002, s. 449). De fick även skriftligt godkänna sitt deltagande genom ett samtyckesformulär 

som också är en av de etiska principerna (Bryman, 2002, s. 446-449). Deltagarna 

informerades om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt samt om rätten att avbryta sitt 

deltagande utan att ange orsak. Information gavs om att alla deltagare är anonyma (Bryman, 

2002, s. 448-449).    

 

Analys av materialet 

  

Intervjuerna analyserades med stöd av en kvalitativ innehållsanalys (Granskar & Höglund 

Nielsen, 2014, s. 187). Intervjuerna spelades in och transkriberades ut ordagrant och 

studerades för att få en förståelse av textens helhet (Granskar & Höglund-Nielsen, s. 190-

191). Meningsenheter valdes utifrån relevans för studiens syfte. Meningsenheterna 

kondenserades för att få fram kärnan i innehållet. Materialet kodades sedan för att upplyftas 

till en högre abstraktionsnivå (Granskar & Höglund-Nielsen, s. 190). Genom analysen 

framkom kategorier och underkategorier som utgör studiens resultat(Granskar & Höglund 

Nielsen, s, 191). Se exempel av analysmodellen i analystabell 1. 

Tabellen visar på hur författaren har gått till väga för att analysera de svar som framkom i 

intervjuerna, i denna tabell framgår enbart fyra olika svar för att ge en överblick på hur det 

insamlade materialet bearbetades. I början skrevs hela meningen ut under meningsenhet, 

därefter kondenserades meningen utifrån vad författaren ansåg meningen handla om. Utifrån 

den kondenserade meningen skapades en kod och därefter kategorier. Därefter gjorde 

författaren likadant på alla meningar från alla intervjuer och fock i slutet fram flera meningar 

som passade under samma kategori. I denna analys har även underkategorier lagts till då ett 

av områdena i dokumentation krävde flera kategorier som behandlade samma sak på olika 

sätt. 
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Analystabell 1 

  

Meningsenhet  Kondenserad 

meningsenhet  

Kod  Kategori  Underkategori  

Man ska ha 

samma 

formuleringar i 

infomentor för att 

det inte ska bli 

personligt utan 

endast handla om 

elevernas 

förmågor  

Infomentor 

verktyg för att 

dokumentationer 

fokuserar på 

elevernas 

förmågor   

Etiska aspekter  Dokumentationen 

kräver etiska 

ställningstaganden 

  

Utmaningen är  

att det är ont om  

tid till  

dokumentation 

och att skriva 

som lärare  

Det är en 

utmaning att 

hinna med att 

dokumentera.  

Tidskrävande  

  

Dokumentation är 

tidskrävande  

  

Det finns ju olika 

system och det 

kan ju vara bra 

om de uppfyller 

de behov som 

lärare kanske har 

det tycker inte 

jag att de kanske 

gör alla gånger 

De digitala 

systemen 

uppfyller inte 

lärares behov 

Verktyg Utmaningar och 

fördelar med 

digital 

dokumentation 

  

Dokumentationen 

är ett underlag 

för betygsättning 

att visa för elever 

och föräldrar  

Dokumentationen 

är ett underlag 

för betygsättning 

att visa för elever 

och föräldrar  

Verktyg  

Kommunikation 

Lärande  

Dokumentation är 

ett verktyg 

Ett verktyg för 

lärande, 

kommunikation,  

reflektion och för 

utveckling och 

förbättringsarbete  

 

 

 

Metoddiskussion  
  

Vid genomförandet av denna studie valdes en kvalitativ intervjustudie som metod för att 

besvara syftet (Bryman, 2002, s. 33-34). Denna design valdes då syftet med studien var att 

beskriva lärarnas erfarenheter av dokumentationen vilket är subjektiva upplevelser. En 

kvantitativ design ansågs inte relevant då syftet inte var att generalisera eller kvantifiera utan 

beskriva lärarnas erfarenheter. En kvantitativ design ansågs av författaren begränsa den 

möjligheten (Bryman, 2002, s. 91-98). Studiens trovärdighet kan påverkas av brister med 
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genomförandet. Det är av stor vikt att belysa och diskutera eventuella brister samt att 

genomförandet redovisas. Hur dessa brister tolkas är en individuell bedömning (Graneheim, 

Lundman 2014, s. 196-198).   

Vid urvalet av deltagare användes ett snöbollsurval och ett bekvämlighets urval (Bryman, 

2002, s. 114-116). Ett slumpmässigt urval ansågs inte relevant med tanke på studiens 

kvalitativa syfte (Graneheim, Lundman 2014, s. 187-188). Genom snöbollsurval och 

bekvämlighetsurval möjliggörs att endast deltagare med relevant erfarenhet deltar i studien 

(Bryman, 2002, s. 114-116). Detta urval medgav att författaren även kunde välja deltagare 

med olika års erfarenhet och på geografiskt spridda områden, vilket skapar variation. Ett 

varierat urval av deltagare är önskvärt i en kvalitativ studie (Graneheim, Lundman 2014, s. 

198).    

Bortfallet av deltagare kan påverka studiens trovärdighet (Graneheim, Lundman, 2014, s. 196-

198). Då syftet med studien var att beskriva lärarnas erfarenheter ansågs det insamlade 

materialet tillräckligt trots bortfallet av deltagare. Studien syftar inte till generalisering där 

antalet deltagare har större betydelse utan istället läggs vikten på kvalitéten på det insamlade 

materialet och variationen av deltagare.  

Författarens förförståelse kan påverka studiens resultat (Graneheim, Lundman, 2017, s. 196-

297). Då en kvalitativ innehållsanalys användes lyftes materialet till en högre abstraktionsnivå 

och författarens egen tolkning blir nödvändig i denna analysmetod. Därmed behöver 

författarens förförståelse i detta sammanhang inte ha påverkat resultatet negativt (Graneheim, 

Lundman, 2014, s. 196-197). Inför intervjuerna formulerades en intervjuguide som ett 

hjälpmedel för att författaren inte skulle tappa fokus på syftet med studien, se bilaga 1 

(Bryman, 2002, s. 301-302). En pilotintervju genomfördes för att testa intervjuguidens 

relevans utifrån studiens syfte. Materialet från pilotstudien ansågs relevant och blev 

inkluderad i resultatet (Bryman, 2002, s. 170-171).  

En kvalitativ innehållsanalys användes som metod för att bearbeta det insamlade materialet. 

Genom att kondensera informanternas svar blev kategorier/teman synligare vilket förenklade 

analysen av materialet och diskussionen (Granskar, & Höglund Nielsen, 2014, s. 189-191).  
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Resultat  
  

Resultatet presenteras i form av de kategorier som framkommit vid analysen av materialet. De 

kategorier som framkommit är Dokumentationen är tidskrävande, Dokumentationen är ett 

verktyg denna kategori delades in i fyra underkategorier: Ett verktyg för lärande, Ett verktyg 

för reflektion, Ett verktyg för kommunikation och ett verktyg för utveckling och förbättring. 

Två ytterligare kategorier var Utmaningar och fördelar med digital dokumentation, 

Dokumentationen kräver etiska ställningstaganden. Utvalda citat från intervjuerna redovisas 

under kategorierna för att tydliggöra resultatet.  

 

Dokumentation är tidskrävande 
  

I intervjuerna framkommer det att det saknas planerad tid för att enbart dokumentera. Det 

finns brister i resurser och hjälpmedel för att utföra dokumentationen, det är också ofta som 

lärarna får göra allt jobb själva när det kommer till att utföra dokumentation om elever, och 

om sitt eget arbete.  

 

Informanterna beskriver att stora delar av dokumentationen är tidskrävande trots de 

datorbaserade och färdiga hjälpmedlen som finns och som är tänkta att underlätta för lärarna. 

Det framkommer att informanterna upplever att det saknas tid och resurser för att utföra sin  

dokumentationen om eleverna. Informanterna beskriver att dokumentationen är en viktig del i 

skolan men den kommer ofta i andra hand gentemot de andra läraruppgifterna. Det är flera 

informanter dock som ser dokumentationen som sitt ansvar att utföra och ju oftare och 

noggrannare dokumentationen utförs, ju lättare blir det och tiden räcker då till, menar en av 

informanterna. Utifrån intervjuerna framkommer det att schemalagd tid för att dokumentera 

om eleverna direkt efter att ett läromoment är slut, hade varit önskvärt för att kunna ge en så 

korrekt återkoppling som möjligt. Informanterna upplever att det är svårt att hinna undervisa, 

vara lärare och samtidigt hinna med det administrativa som idag är ett krav från skollagen. 

Dokumentationen sker hela tiden men det finns inte alltid tid att utföra den skriftligt.  

Det är nog bara vid speciella tillfällen när man dokumenterar skriftligt sen 

dokumenterar man ju i ”huvudet” ofta, det finns ju inte tid att sitta varje dag. 

 

Mycket av den information som ”dokumenteras i huvudet” kan dock glömmas bort enligt 

informanterna då det hela tiden händer något i klassrummet. Dokumentationen som sker i 
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huvudet räknas fortfarande som en sorts dokumentation, dock blir det enbart en 

dokumentation som läraren kan ta del av. Det är svårt att hitta en metod som fungerar för att 

dokumentera saker som händer under lektionstid. Det är möjligt att genomföra ett muntlig 

samtal om elevernas dokumentation men för att delar av den inte ska försvinna som en av 

informanterna nämner är en skriftlig dokumentation att föredra. 

Informanterna får ingen hjälp med att dokumentera om eleverna utan det är ett ensamt jobb. 

En av informanterna berättar att vid utvecklingssamtalen kan hjälp erbjudas i form av att en 

annan lärare går in och tar klassen och att skolan erbjuder läraren två dagar för att enbart 

arbeta med utvecklingssamtalen. Oftast finns det dock inga andra resurser att tillgå än de 

digitala verktygen och blanketterna som används och erbjuds på skolan. Elevernas IUP är en 

sorts dokumentationen som en av informanterna anser ta onödigt lång tid då materialet oftast 

enbart blir använt vid utvecklingssamtalen: 

I och men att dokumentationen varit så himla stor mycket att fundera på och utläsa av 

undervisningen och sen dokumentera i infomentor som till exempel jag har haft över 49 

kunskapskrav på 65 elever att fylla i, så det tar jättelång tid och ofta så används det bara vid 

Utvecklingssamtal. 

 

Vid utvecklingssamtalen ska läraren kunna berätta var eleven befinner sig enligt 

kunskapsmålen. Enligt skolverket ska man göra en individuell utvecklingsplan där lärarna 

skriver vad barnen ska göra och sen utvärdera detta. Vad eleverna behöver utveckla ska 

beslutas i samråd med elever och föräldrar och eleverna ska känna sig delaktiga och förstå vad 

det är man eftersträvar. Skolverket har tagit fram en blankett för dokumentation som flera 

lärare var positiva till. Blanketten var enligt lärarna enkel att använda och gjorde elevernas 

kunskapsutveckling överskådlig för både lärare, elever och föräldrar. 

 

Dokumentationen är ett verktyg   
  

I intervjuerna har det framkommit att dokumentationen fyller fyra funktioner.  

Dokumentationen beskrivs som ett verktyg för både lärande, kommunikation, reflektion och 

utveckling. Dokumentation kan utföras på olika sätt och för olika syften. Det finns verktyg 

som är till för att göra dokumentation enklare att utföra, exempelvis vid en skriftlig 

bedömning av en elev. 
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Ett verktyg för lärande  
  

I intervjuerna framkommer det att dokumentationen i den individuella utvecklingsplanen 

underlättar lärarnas arbete med att tydliggöra elevernas kunskapsutveckling och mål för 

eleverna men också för sig själva. Informanterna beskriver att det är i den individuella 

utvecklingsplanen (IUP) som en stor del av elevernas kunskapsutveckling blir dokumenterad. 

Den individuella utvecklingsplanen underlättar för eleverna att veta vad som förväntas utifrån 

kunskapskraven genom att de hela tiden kan se sina mål och en beskrivning för hur de ska ta 

sig dit. Denna IUP är tillgänglig för både lärare, elever och föräldrarna så att alla enkelt kan ta 

del av elevens utveckling. Dock ser många föräldrar enbart denna IUP två gånger om året när 

det är utvecklingssamtal vilket beskrivs som en nackdel då det är meningen att föräldrarna ska 

vara delaktiga i sitt barns skolutveckling. Dokumentationen ger en tydligare bild av vad 

eleverna kan och behöver utveckla: 

Fördelarna med dokumentation är väll att de blir synligt för mig vad vi behöver jobba mer 

med och det blir synligt för eleverna vad de behöver jobba mer med. 

 

En av lärarna belyser att elevernas IUP blir ett hjälpmedel för eleverna och läraren eftersom 

en IUP är personlig och handlar om en elev, då behöver inte läraren själv komma ihåg exakt 

vad den här eleven behövde hjälp med utan kan se direkt i elevens IUP. En av informanterna 

har valt att ha elevens mål från dennes IUP på elevens bänklock för att ännu lättare se på en 

gång vad eleven behöver arbeta mer med.  

 

Ett verktyg för kommunikation  

  

Informanterna beskriver också att dokumentationen är ett underlag som kan användas vid 

kommunikation med elever och föräldrar exempelvis vid utvecklingssamtal. Underlaget utgör 

ett stöd för läraren att tydliggöra elevernas kunskapsutveckling.  

Det tar jätte mkt tid men det är värt när man sitter där på utvecklingssamtalet så känns det 

värt all den tid man har lagt ner, för då känner man att man har lyckats och det finns ett 

material att visa och samtala om med föräldrarna och eleven. 

 

Det är viktigt att ha ett material som alla förstår och kan ta del av vid utvecklingssamtalen. 

Utvecklingssamtalen möjliggör en dialog mellan föräldrar, elever och lärare. Föräldrar och 

elever kan ställa frågor om något är oklart i bedömningen eller i målen. Det ger också läraren 
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en chans att förklara och informera elever och föräldrar om kunskapskraven samt göra en plan 

för hur dessa ska uppfyllas. 

 

Ett verktyg för reflektion  
  

I intervjuerna framkommer det att dokumentationen även fungerar som ett verktyg för den 

egna utvecklingen som lärare. Dokumentationen möjliggör reflektion och läraren kan genom 

dokumentationen följa sitt eget handlande samt se vad som fungerar i undervisningen och 

inte.  

Fördelarna med dokumentation är att det blir synligt för mig vad vi behöver jobba mer med 

och det blir synligt för eleverna vad de behöver jobba mer med. 

 

Detta belyser även en annan informant, som tycker det fungerar bra, läroplanen är tydlig och 

det är tydliga kunskapskrav att utgå ifrån vid bedömning av eleverna vilket är en stor del av 

all dokumentation som sker. Dokumentationen möjliggör även för läraren att se eventuella 

brister i undervisningen.   

Det finns egentligen bara fördelar med att dokumentera mycket och mycket det här med att 

hela tiden själv få feedback på det man har gjort och märker man då överlag att eleverna 

ligger dåligt till rent kunskapsmässigt så kan ju det betyda att det kanske är läraren som 

måste ändra sitt sätt att undervisa. 

 

Ett verktyg för utveckling och förbättringsarbete  
 

Informanterna berättar att dokumentationen är offentliga handlingar som kommunen och 

skolinspektionen kan ta del av. Dokumentationen ger en bild av hur skolorna ligger till och 

vilka skolor som exempelvis behöver extra resurser.    

Det finns ett tredje syfte och det är styrningen, alltså kommunen samlar in den 

här informationen och förhoppningsvis så använder de den riktat mot skolor där de inte 

uppfyller kunskapskraven. 

 

Enligt en informant fyller dokumentationen flera syften. Ett syfte är att den underlättar för 

lärarna att själva ha kontroll över sin undervisning och planering. Ett annat viktigt syfte är att 

genom en tydlig dokumentation kan elevernas kunskapsutveckling följas vid eventuella 
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granskningar från kommunen och skolinspektionen. Det är viktigt för skolans resultat att 

kunskapskraven uppfylls. 

 

Utmaningar och fördelar med digital dokumentation  
  

De digitala verktygen som informanterna nämner är ”It’s Learning”, ”Infomentor”, och andra 

färdiga hjälpmedel som matriser och individuella utvecklingsplaner.   

Syftet med de digitala systemen är att de ska underlätta dokumentationen av elevernas 

kunskapsutveckling. Det framkommer dock i intervjuerna att de digitala verktygen inte 

uppfyller alla behov som finns för att dokumentera på ett effektivt sätt. Det har blivit bättre 

enligt informanterna men det finns fortfarande brister och utmaningar med att dokumentera i 

det digitala systemen. En del av informanterna använder fortfarande handskrivna mallar som 

de antingen fått från skolan eller så har de egna metoder för at göra det så enkelt/effektivt som 

möjligt för sig själva. De digitala verktygen ger eleverna tillgång och möjlighet till att hela 

tiden se sin utveckling och ta del av sin egen dokumentation.  

Vi jobbar via ”it's Learning” om du känner till det på datorn, som läroplattformen, så att de 

lämnar in sina skriftliga uppgifter där och sen får de återkopplingen där, plus den muntliga 

återkopplingen i klassrummet. Samma sak jobbar vi med muntlighet att de ska hålla en 

framställan, då har vi också gått igenom matrisen innan och sen får de återkoppling på det att 

de här gjorde du och det här kan du göra bättre till nästa gång så det är så det funkar med 

eleverna också. 

 

”Infomentor” och ”It’s Learning” är två exempel på system som används av en del skolor i 

landet och i olika kommuner. Informanterna beskriver vikten av att de olika systemen 

uppfyller de behov som lärarna har. En fördel med de digitala systemen är att 

dokumentationen finns tillgänglig för föräldrarna. Föräldrarna kan då följa resultaten och 

utvecklingen och bli mer delaktiga. Detta är en stor fördel för de eleverna som behöver 

särskilt mycket stöd. Informanterna beskriver att utan det digitala systemen får föräldrarna 

oftast enbart ta del av sina barns kunskapsutveckling under utvecklingssamtalen, en gång per 

termin.   

Det finns ju olika system och det kan ju vara bra om de uppfyller de behov som lärare kanske 

har det tycker inte jag att de kanske gör alla gånger. 
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Dokumentationen kräver etiska ställningstaganden  
  

Informanterna beskriver att det krävs etiska ställningstaganden kring dokumentation. 

Dokumentationen är offentliga handlingar och det finns ingen sekretess.  

 

Informanterna beskriver svårigheterna med att formulera sig i dokumentationen kring 

elevernas utveckling och behålla fokus på kunskapsmålen. Det krävs ett professionellt språk 

som ändå lägger sig på en nivå där både andra lärare, elever och föräldrar kan förstå. All 

dokumentation om eleverna är också offentliga handlingar som vem som helst kan gå in och 

läsa, under flera års tid. Informanterna beskrev att de är viktigt att tänka på vad som står i 

dokumentationen och även hur formuleringarna kan uppfattas av andra som inte har en 

relation till eleven.   

Skriftliga bedömningar är offentliga handlingar så egentligen finns det väll 

ingen sekretess. 

 

En annan av informanterna menar också att all dokumentation som rör elevernas 

kunskapsutveckling är handlingar som vem som helst kan ta del av. I vissa fall behöver 

personerna gå genom rektorn för att ta del av elevernas dokumentation och rektorn kan då 

säga ifrån om materialet berör elevens personliga  uppgifter och om det kan skada eleven. 

Dokumentationen som är offentlig ska enbart visa på elevernas kunskapsmässiga utveckling 

och inte deras personliga uppgifter. En av informanterna nämner att det är positivt att använda 

samma formuleringar för att alla elever ska få en likartad bedömning av alla lärare. 

Anledningen till att ha förbestämda formuleringar är att det ska underlätta dokumentationen 

och göra den professionell och opartisk. Det hjälper också, enligt informanterna, att hålla 

dokumentationen till att enbart behandla elevernas teoretiska kunskaper och inte deras sociala 

kunskaper.   

Man ska ha samma formuleringar i infomentor för att det inte ska bli personligt 

utan endast handla om elevernas förmågor 

 

Genom att det finns förbestämda meningar att följa i bedömningen av en elevs kunskaper så 

blir arbetet enklare och tydligare så att bedömningen enbart behandlar de väsentliga för 

elevens kunskapsutveckling. Det ska inte stå att exempelvis Kalle är en glad kille och därför 

är har han uppnått kunskapskraven i matematik. Det ska stå exempelvis, Kalle har uppnått 

förståelsen för addition då han visar på goda kunskaper i tester och diagnoser.  
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Diskussion   
  

I denna studie har det framkommit att dokumentationen i grundskolan innefattar många delar 

och utförs på olika sätt. Dokumentationen skapar både möjligheter till lärande och utveckling 

men kan vara problematiskt när det saknas tid och resurser.   

Dokumentationen ger en bild av hur skolorna ligger till och vilka skolor som behöver extra 

resurser. Skolans verksamhet måste hela tiden utvärderas, prövas och följas upp. Det är viktigt 

att lärare får det stöd som behövs och att skolan får nödvändiga resurser för att alla elever ska 

få en chans att nå upp till kunskapsmålen (Läroplan för grundskolan, förskoleklass och 

fritidshemmet, Skolverket, 2011, s. 12, Hagreaves, 2000). Det framkommer i detta resultat att 

lärare använder dokumentationen som ett verktyg i lärande, kommunikation, reflektion, 

utveckling och förbättringsarbete.   

I Sverige har lärare kravet på sig att upprätthålla en individuell utvecklingsplan (IUP) för 

varje elev (Mårell-Olsson, 2012). Den planen ska formuleras utifrån bestämmelser från 

skollagen och allmänna råd. I detta resultat framkommer att IUP fungerar som ett verktyg för 

att eleverna lättare ska kunna följa sin egen utveckling och även ha denna plan att arbeta mot. 

Lärarna använder IUP för att formulera mål och elevernas utveckling.  I denna studie har det 

framkommit att IUP är ett verktyg för lärare att formulera mål, göra eleverna delaktiga och 

tydliggöra vad som förväntas utifrån kunskapskraven. (Mårell-Olsson, 2012, Skolverket, 

2016) det som även framkom i resultaten är att dokumentation skapar ett underlag till 

utvecklingssamtalen för att underlätta kommunikationen och lärarens arbete (birbili, Tziogas, 

2014). 

För att underlätta dokumentationen för lärare finns det ett flertal digitala verktyg. Dessa är 

utformade för att minska tiden för dokumentering samt att öka föräldrars och elevers 

delaktighet (Mårell-Olsson, 2012, s. 223). I resultatet framkom att dokumentationen även är 

ett verktyg för läraren i kommunikationen med föräldrar och elever.  

Denna studie påvisar olika metoder och verktyg som används för att dokumentera men det 

framkommer ändå brister i andra studier och i resultatet i frågan om lärarnas användning av 

digitala verktyg och en fråga om tidsaspekter för att utföra dokumentationen. I resultatet 

framkommer att det tar mycket tid att dokumentera och det saknas tydligare schemalagd tid 

för att enbart dokumentera (Hargreaves, 1989, Wherman, Williams, and Field, 2011). Enligt 

skolverket är det rektorns uppgift att tillhandahålla resurser för dokumentation (Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Skolverket, 2011, Hagreaves 1989). Det 

framkommer att lärarna upplever att det är svårt att hinna med dokumentation då det ofta 
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kommer i andra hand gentemot andra uppgifter, det framkommer inte att informanterna 

känner att tiden finns. Det finns dock undantag där en del informanter menar att det inte är ett 

problem så länge dokumentationen utförs ordentligt och intresset finns hos läraren. Åtgärder 

för att effektivisera och underlätta dokumentation för lärare, elever och vårdnadshavare är 

genom färdiga verktyg, exempelvis digitala system och mallar. Detta kan underlätta för 

läraren och skapa mer tid till andra uppgifter (Wehrman, Williams and Field, 2011, Kastein, 

Chan och Peters, 2015). I denna studie har det framkommit att digitala system används men 

att de inte alltid uppfyller behoven enligt informanterna och att det har blivit bättre men det 

behöver bli ännu bättre. Ibland använder lärare fortfarande handskrivna mallar eller har egna 

strategier för dokumentering beroende på vad läraren känner passar bäst. I tidigare forskning 

beskrivs vikten av att lärare förstår och kan använda de digitala systemen för att de ska fylla 

sin funktion. Lärare bör få mer möjlighet till utbildning i de digitala system som används, 

informanterna nämnde varken att det var svårt att förstå de digitala verktygen eller att det 

saknades kurser för att förstå (Reed, Robinsson, Myran, Strauss, 2014, Mårell-Olsson, 2012).  

I denna studie har det framkommit att dokumentationen kan vara problematisk utifrån ett 

etiskt perspektiv. Dokumentationen räknas som offentlig handlinga, vilket kräver ett 

professionellt språk där enbart eleverna kunskapsmässiga del behandlas och inga personliga 

detaljer som kan åstadkomma skada för eleven (Mårell-Olsson 2012, Andreasson, Carlsson, 

2013).  

Sedan 2000-talet ska lärare ha en gemensam kunskapsbas och ett gemensamt yrkesspråk för 

att stärka lärarprofessionen och underlätta samarbetet mellan lärare i arbetet med exempelvis 

dokumentation (Colnerud, 2010). I detta resultat har det framkommit att det kan vara 

problematiskt att formulera dokumentationen på ett professionellt språk och samtidigt göra 

det begripligt för både lärare, föräldrar och elever. Det finns bestämda mallar för hur 

dokumentationen ska formuleras för att undvika att dokumentationen blir personlig då det 

enbart är elevernas kunskaper som ska dokumenteras och inte deras personlighet vilket 

uppges vara bra i resultatet då det blir en mer likartad bedömning (Andreasson, Carlsson, 

2013).  I detta resultat framkommer att standardiserade formuleringar möjliggör att 

dokumentationen blir korrekt. Det som blir synligt i resultatet är att det finns många olika sätt 

att gå till väga och det är ofta upp till lärarna själva att välja ett sätt, vare sig det blir effektivt 

eller inte för läraren.  

Det är enligt skollagen lärarens skyldighet att informera föräldrar och elever om elevernas 

kunskapsutveckling och detta ska enligt läroplanen ske två gånger per år (skollag, 2010 :800). 

Det framgår också utifrån resultatet i denna studie, och i andra studier, att det är i stor del upp 
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till den enskilda läraren att välja sitt tillvägagångssätt för att utföra sin dokumentation 

(Hagreaves, 1989, Skolverket, 2014). Ett samarbete mellan lärare och föräldrar kan enligt 

grundskolans läroplan vara till hjälp för elevens skolgång (Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet, Skolverket, 2011 s. 14) 

 

Slutsats   
 
I denna studie har det framkommit att dokumentationen i grundskolan är ett viktigt och 

användbart verktyg för lärare, elever och föräldrar. Dokumentationen fungerar som ett 

underlag i stora delar av det lärarna gör i skolan. Dokumentationen används vid samtal med 

föräldrar och elever och vid reflektion av lärarens egen yrkesroll. Dokumentationen är också 

ett underlag vid granskning och utvärdering av skolornas kvalitét. Trots dokumentationens 

viktiga funktion och syfte upplever lärare att tiden inte räcker till och att det saknas anpassade 

verktyg. Dokumentationen prioriteras bort gentemot andra uppgifter på grund av för lite tid 

eller ointresse. Det är av stor vikt att lärare får de resurser som behövs för att möjliggöra 

dokumenteringen samt att riktlinjer och rutiner tydliggörs. Författaren efterfrågar mer 

forskning om digitala verktyg som kan underlätta dokumentationen. Det behövs också mer 

forskning om lärares tidschema, vad är egentligen rimligt för en lärare att hinna med och kan 

alla lärare utföra samma dokumentation med samma förutsättningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Referenser  

 

 Adelswärd, V, Evaldsson, A, & Reimers, E 1997, Samtal Mellan Hem Och Skola, n.p.: Lund  

: Studentlitteratur   

 

Alexandersson, M, Göteborgs universitet, U, & University of Gothenburg, F 2005, 'Dynamisk 

kunskapsprocess eller förstelnad ritual', I C. Thors Hugosson (red), Värdera och utvärdera. 

Pedagogiska Magasinets skriftserie, nr. 2 n.p.: Lärarförbundet 

 

Andreasson, I, Asplund Carlsson, M, & Högskolan Väst, I 2013, 'Individual Educational 

Plans in Swedish schools: Forming identity and governing functions in pupils’ 

documentation', International Journal Of Special Education, p. 55,.  

 

Birbili, M, & Tzioga, K 2014, 'Involving parents in children’s assessment: lessons from the 

Greek context', Early Years: Journal Of International Research & Development, 34, 2, p. 

161,. 

 

Bryman, A, 2002, Samhällsvetenskapliga Metoder, n.p.: Malmö: Liber AB  

 

Colnerud, G, Linköpings universitet, I, & Linköpings universitet, U 2010, 'Tillåts läraryrket 

att bli en profession?', Vägval, p. 10. 

 

Ekholm, M, Lindvall, K, & Karlstads universitet, E 2007, 'Skolinspektioner - i tid och otid', 

Avd För Utbildningsvetenskap, Organisation Och Samhälle, Karlstads Universitet 

 

Granheim U, Lundman B. Kvalitativ innehållsanalys. I: Granskär M, Höglund-Nielsen B, 

editors. Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. 2., [rev.] Uppl. Lund: 

Studentlitteratur; 2012. P.187-201. 

 

Granskär, Monica & Höglund-Nielsen, Birgitta (red.) (2012). Tillämpad kvalitativ 

 forskning inom hälso- och sjukvård. 2., [rev.] Uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Hargreaves, A 1989, 'Teachers' Work and the Politics of Time and Space', ERIC, ebscohost, 

viewed 14 January 2016 

 

Hargreaves, A, & Lo, L 2000, 'The paradoxical profession: Teaching at the turn of the 

century', Prospects (00331538), 30, 2, p. 167, Publisher Provided Full Text Searching File, 

ebscohost, viewed 15 January 2016. 

 

Hedenquist, J, & Håkansson, J 2006, Formulera Och Utvärdera Mål , n.p.: Enskede 

 

Joseph, L, Kastein, L, Konrad, M, Chan, P, Ressa, V, & Peters, M 2014, 'Collecting and 

Documenting Evidence: Methods for Helping Teachers Improve Instruction and Promote 



24 

 

Academic Success', Intervention In School And Clinic, 50, 2, p. 86-95, Scopus®, ebscohost, 

viewed 15 January 2016. 

 

Korp, H 2011, Kunskapsbedömning : Vad, Hur Och Varför? : [Kunskapsöversikt], n.p.: 

Stockholm : Skolverket : Fritze [distributör], 2011.  

 

Mårell-Olsson, E 2012, Att Göra Lärandet Synligt? [Elektronisk Resurs] : Individuella 

Utvecklingsplaner Och Digital Dokumentation, n.p.: Umeå : Umeå universitet, 2012.  

 

Robinson, J, Myran, S, Strauss, R, & Reed, W 2014, 'The impact of an alternative 

professional development model on teacher practices in formative assessment and student 

learning', Teacher Development, 18, 2, p. 141-162. 

 

Sjöberg, L. A., & Högskolan Väst, I. O. (2010). Lärarprofessionalitet på glid: Performativ 

förskjutning av statlig och lärarfacklig utbildningspolicy. Pedagogisk Forskning I Sverige, 18.  

 

Skollag (SFS 2010:800). Stockholm: Utbildningsdepartementet  

 

Sverige. Infomentor. Kristianstad: Infomentor; 2016. Hämtad från, www.infomentor.se/ 

 

Sverige. Itslearning. Malmö: Its learning; 2016. Hämtad från, http://www.itslearning.se/ 

 

Sverige. Skolverket. Stockholm: Skolverket; 2016. Hämtad från, http://www.skolverket.se/ 

 

Sverige. Skolverket. Grundskolan i internationella kunskapsmätningar. Stockholm: 

Skolverket; 2014. Hämtad från, 

http://www.skolverket.se/sok?Facet_skolform=Grundskolan_Grundskoleutbildning&facet_te 

ma=Internationella+studier&filter=open&filter=open&filter=open&page=search&q=internati 

onella+studier&website=&filter=open  

 

Sverige. Skolverket. Läroplan för grundskolan. [Ny, rev. Utg.]. Stockholm: Skolverket; 2011.  

Hämtad från http://www.skolverket.se/publikationer?Id=2442  

 

Wehrman, J, Williams, R, Field, J, & Schroeder, S 2010, 'Accountability Through 

Documentation: What Are Best Practices for School Counselors?', Journal Of School 

Counseling, 8, p. 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/sok?facet_skolform=Grundskolan_Grundskoleutbildning&facet_tema=Internationella+studier&filter=open&filter=open&filter=open&page=search&q=internationella+studier&website=&filter=open
http://www.skolverket.se/sok?facet_skolform=Grundskolan_Grundskoleutbildning&facet_tema=Internationella+studier&filter=open&filter=open&filter=open&page=search&q=internationella+studier&website=&filter=open
http://www.skolverket.se/sok?facet_skolform=Grundskolan_Grundskoleutbildning&facet_tema=Internationella+studier&filter=open&filter=open&filter=open&page=search&q=internationella+studier&website=&filter=open
http://www.skolverket.se/sok?facet_skolform=Grundskolan_Grundskoleutbildning&facet_tema=Internationella+studier&filter=open&filter=open&filter=open&page=search&q=internationella+studier&website=&filter=open
http://www.skolverket.se/sok?facet_skolform=Grundskolan_Grundskoleutbildning&facet_tema=Internationella+studier&filter=open&filter=open&filter=open&page=search&q=internationella+studier&website=&filter=open
http://www.skolverket.se/sok?facet_skolform=Grundskolan_Grundskoleutbildning&facet_tema=Internationella+studier&filter=open&filter=open&filter=open&page=search&q=internationella+studier&website=&filter=open
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442


25 

 

Bilaga 1  

  

Intervjuguide  

 Inledande frågor:  

Hur länge har du arbetat som lärare?  

Vad har du för utbildning/arbetsområde i verksamheten?  

Vilken årskurs arbetar du i?  

 

Huvudfrågor  

1. Hur ser du på dokumentation i allmänhet, beskriv dina erfarenheter.   

 

2. Vad har ni för underlag till betygbedömningen?  

 

3. Beskriv dina erfarenheter av dokumentationens betydelse i undervisningen?   

 

4. Beskriv hur det går till när du dokumenterar eleverna?  

 

5. Hur resonerar du kring etiska aspekter angående dokumentationen?  

 

6. Vad anser du dokumentationen fyller för syfte?  

 

7. Vilka verktyg erbjuds av verksamheten, får du ett stöd i dokumentationen på något 

sätt, vilka resurser finns för att kunna dokumentera?  

 

8. Berätta om hur du ser på dokumentationens betydelse för eleverna ?  

- Hur blir dokumentationen använd?  

 

9. -Hur kan eleverna visa sina kunskaper?  

 

10. Finns det någon annan plan, sätt för att dokumentera/förmedla dokumentationen?  

 

11. Vilka förväntningar har du på eleverna, i elevernas deltagande i sin 

undervisning/dokumentering?  
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12. -Vilka förväntningar har du på föräldrarna?  

 

13. -Vilket ansvar upplever du att du, elever, föräldrar har i dokumentationen?   

 

14. Vad har du för tankar om undervisning och enskild prestation?  

 

15. Beskriv vilka utmaningar/fördelar du upplever?   

 

16. Hur tror du att eleverna uppfattar dokumentationer?   

 

 

17. Vill du tillägga något eller finns det något som du hade förväntat dig att jag skulle 

ställt frågor kring som jag inte har tagit upp?   

 

 

 


