
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Tala nu om för fröken vad du 

kan”  

– en komparativ studie om fem lärares syn på 

bedömning i skolår 1-3 

Södertörns högskola | Lärarutbildning med interkulturell profil, 210 hp 

Examensarbete 15 hp | Höstterminen 2009 

 

Av: Caroline Söderqvist 

Handledare: Bernt Skovdahl 
 



 2 

Title: Do tell the teacher what you know - a comparative study of five teachers view on 

assessment in elementary school grade 1-3 

Period: Autumn term 2009 

Author: Caroline Söderqvist 

Tutor: Bernt Skovdahl 

 

 

Abstract 

 

The evaluation and assessment of a pupil’s knowledge is today an important part of a teachers 

work. The function of the evaluations for younger pupils (grades 1-3) has assumed a more 

prominent role in the school system due to the introduction of written assessments as well as 

national testing in grade 3. One of the purposes of this research has been to find out the 

teacher’s opinions of the written assessment in grade 3. My intention has been to study how 

teachers feel about assessment in general, what they assess as well as when and how they do 

it. I also wanted to find out when and how they used “formative” or “summative”assessments, 

respectively. 

 

In the empiric research I have used qualitative, unstructured interviews with five professional 

teachers. All teachers interviewed work in the elementary school system (1-3) and have 

worked within this school system between 10-30 years. The material gathered from the 

interviews have been analyzed and categorized thoroughly in order to find various patterns. 

 

The result of the research showed that the evaluations and assessments are used mainly to 

indicate each pupil’s individual scholastic development.  Some evaluations are, according to 

the teachers, included in the daily work with the pupils (and are formative), while other 

evaluations occur at special, less random occasions (and are summative). It was clear to me 

that the teachers don’t base their opinions of, and methods in assessment on research but on 

their long experiences as teachers. One major result from my study is that the teachers don’t 

look on assessment as being of any greater importance in the elementary school (grade 1-3).  

 

 

Keywords Assessment, summative, formative, documentation, elementary school grade 1-3 

Nyckelord Bedömning, summativ, formativ, dokumentation, skolår 1-3 
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1 Inledning 

Bedömningen är ingen främmande gäst i skolans värld utan finns istället med som en ständig 

aktör i denna. Min utgångspunkt i detta arbete kommer vara bedömning av elevers kunskap 

utifrån lärarens perspektiv. Enligt läroplanens, Lpo94, riktlinjer för läraren angående 

bedömning så ska han/hon kunna göra en mångsidig bedömning av elevens kunskaper 

relaterat till de mål som finns uppsatta. Enligt forskaren Bengt Selghed (2006) har lärare i 

Sverige en speciell position genom sitt arbete som innebär att vara både lärare och bedömare, 

något som i många andra länder är uppdelat. Där är det istället en oberoende, extern part som 

bedömer exempelvis en elevs prov. Mitt upplägg bottnar i intresset för hur man som blivande 

lärare ska kunna bedöma den enskilda elevens kunskaper på ett så bra och rättvist sätt som 

möjligt.  Jag anser att detta kan vara av intresse för alla som har eller kommer få denna roll i 

sitt yrke och för att bedömning av elevens kunskapsutveckling är en viktig del av 

undervisningen.   

1.2 Problemområde 

Det har på de senaste två åren hänt en del i skolans år 1-3, när det gäller bedömningens roll. 

Det jag syftar på här är införandet (frivilligt för varje skola) av det skriftliga omdömet från år 

1 som är sammankopplat med elevens individuella utvecklingsplan (IUP). Nationella prov i år 

3 är den andra företeelsen, som genomfördes för första gången i våras. Detta har gett 

bedömningen en mer framträdande, tydlig och viktig funktion och därmed ställs det högre 

krav på lärarens kompetens. Skillnaden mellan summativ och formativ bedömning är då 

intressant att titta på, när det gäller på vilket sätt läraren bedömer elevens kunskap. Med 

summativ bedömning menas hur mycket en elev har lärt sig, exempelvis det antal rätt på ett 

prov man har, medan den formativa bedömningen är mera långsiktig och framåtsyftande, och 

ska underlätta och vägleda eleven mot de uppsatta, pedagogiska målen som finns. 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att se hur lärare i skolår 1-3 ser på bedömning av elevers 

kunskaper. Utifrån deras erfarenhet kring detta, vill jag undersöka hur de använder sig av 

dessa bedömningar i praktiken. Mina frågeställningar är: 

– Vilka metoder för bedömning använder lärare och hur viktiga är dessa bedömningar i 

det pedagogiska arbetet? 

– Vad anser lärarna att det är, som skall bedömas, och hur används dessa bedömningar? 
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– Vilken roll har IUP: n och det skriftliga omdömet för bedömningen? 

– Vilken roll har det nationella provet i skolår 3 när det gäller bedömning? 

2.1 Avgränsningar 

Jag har avgränsat mitt arbete genom att utgå ifrån syftet och frågeställningarna som ligger till 

grund för min undersökning. När man talar om elevers kunskapsbedömning så är det ofta med 

en koppling till betyg. I denna studie ligger min huvudsakliga fokus på bedömningen men ett 

samband med betygen kommer att finnas främst då i historiken kring kunskapsbedömningen. 

I läroplanen, Lpo94 och de riktlinjer angående bedömning som finns, så ingår även 

betygsättning i denna.  Vidare har jag i min undersökning tagit stöd av den relevanta 

forskning och litteratur som finns på området.  

3 Litteraturgenomgång och teori 

3.1 En historisk återblick på bedömning 

Det första nationella examinationssystemet brukar anges vara det kinesiska, enligt 

betygsforskaren Helena Korp var det redan på 200-talet man började använda sig av formella 

bedömningar. Dessa var skriftliga, allmänna och konkurrensinriktade prov. Proven användes 

då som urval till högre anställning inom statlig och militär förvaltning och var reserverade för 

personer med höga sociala positioner i samhället. I Europa har institutionaliserade modeller 

för bedömning av kunskap funnits sedan 1100-talet, då universiteten i Bologna och Paris 

införde examinationer. Studenterna skulle där, vid muntliga förhör, återge inlärda svar på 

tidigare kända frågor. Vid samma tid fanns en annan form av kunskapsbedömning, som då 

bestod i praktiska gesällprov, för dem som gick i lära för något hantverksyrke (Korp, 2003, 

s.26). 

 

De första verkliga examinationssystemen i Västeuropa kom dock inte förrän i slutet av 1700-

talet då de moderna staterna industrialiserades. Det blev vanligare med officiella, skriftliga 

prov för urvalet av de anställda. Det som skilde, var att examinationerna nu byggde på en 

kvantifiering av kunskap medan tidigare examinationer uteslutande skett i form av kvalitativ 

kunskapsbedömning (Korp, 2003, s.27). 
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3.1.1 Det absoluta betygssystemet     

Betyg har funnits nästan lika lång tid som vi har haft skola (från första början i form av 

gymnasium) i Sverige.  Så tidigt som i 1820 års skolordning fastställdes det att eleverna skulle 

ha betyg i samtliga ämnen, enligt en fyragradig skala med A, B, C och D. Lärarna ville efter 

en tid ha flera betygssteg, för att kunna nyansera betygen och då delades de upp i en sjugradig 

skala från A, som var det högsta och stod för berömlig, till C som var underkänd (Davidsson, 

Sjögren & Werner, 2004, s.13). Eleverna fick dessa betyg varje termin från årskurs 1. 

Förutom kunskap så fick eleverna betyg i ordning och uppförande. Varje betyg angav ett visst 

mått av kunskap men det saknades anvisningar om vilka kunskapskrav som de olika 

betygsstegen var jämförbara med. Det var då upp till den enskilde läraren att fritt bedöma 

detta. Eftersom det var olika lärare i de olika ämnena ledde detta till skilda principer för 

betygssättningen. Dessa betyg skulle sedan användas som urvalsinstrument vid antagningen 

till vidare studier och genom dessa skilda principer ökade kraven på en jämförbarhet mellan 

betygen. Betygssystemet kom att kritiseras för just detta, att anvisningar saknades på vilka 

olika krav på kunskap de olika betygsstegen motsvarade. Fram till 1960-talet så utgick man 

ifrån att det existerade en absolut och säker kunskap som skulle överföras till eleverna 

(Skolverket, 2009). 

 

3.1.2 Det relativa betygssystemet 

Det relativa, eller det grupprelaterade betygssystemet, infördes i juli 1962 samtidigt som 

läroplanen för grundskolan, Lgr 62 kom. Detta byggde på den statistiska teorin om 

normalfördelning och det främsta syftet var att på ett tillförlitligt och systematiskt sätt 

rangordna eleverna emellan sig för att på så sätt säkerställa ett rättvist urval till studier i högre 

skolor (gymnasium eller högskola). Detta var uppdelat i en femgradig skala där det fanns en 

viss given procentsats i varje steg, en kvot för hur många elever som skulle ingå i varje sådant 

steg. Detta betyg sattes i alla årskurser. Betyg i ordning och uppförande bedömdes särskilt, i 

en tregradig skala för uppförande och för ordning en fyrgradig. Dessa hade beteckningar med 

bokstäverna A, B, C och D, där A var det högsta. I samband med införandet av den nya 

läroplanen för grundskolan, Lgr 69, så minskades betygstillfällena. Betyg sattes då i årskurs 3, 

6 och 7 i slutet på vårterminen samt vid varje terminsslut i årskurserna 8 och 9. Med Lgr 69`s 

införande så kom betygen i ordning och uppförande att upphöra helt och hållet (Skolverket, 

2009). 
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När nästa läroplan för grundskolan kom, Lgr 80 sattes betyg enbart på vår- och höstterminen i 

årskurserna 8 och 9. Betygsskalan var femgradig från 1 till 5 med medelbetyget 3. Någon 

given procentsats skulle inte finnas utan medelbetyget 3 gällde samtliga elever i landet. Som 

en riktningsangivare fanns standardprov i svenska, matematik och engelska. Detta 

betygssystem kom att kritiseras på flera punkter. Det som framför allt ifrågasattes, var att 

betygen inte uttryckte något om hur en elevs kunskaper såg ut i ett ämne. Det talade endast 

om hur en elevs kunskap i ett ämne förhåller sig till andra elevers kunskaper. Vidare 

tillämpades inte systemet som det ursprungligen var tänkt och uppfattades därför vara 

orättvist. Den statistiska teorin om normalfördelning som främst tar sikte på slumpmässighet 

ifrågasattes då variationer i studieprestationer borde bero på andra faktorer (Skolverket, 

2009). 

 

3.1.3 Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet 

När den nya läroplanen för grundskolan Lpo94 infördes trädde ett mål- och kunskapsrelaterat 

betygssystem i kraft och det är detta som fortfarande gäller än så länge. I tillämpningen av 

detta system måste bedömningen av elevers kunskaper ske i relation till specificerade 

kunskapskvaliteter i form av kriterier och mål. Kursplanernas mål för ett ämne/kurs visar 

vilken kunskap eleven ska utveckla. Betygskriterier beskriver den kvalitet på kunskap som 

avser respektive betygssteg. I grundskolan finns Godkänt, Väl godkänt och Mycket väl 

godkänt (Skolverket, 2009). Det har skett en ändring av synen på bedömningens användning. 

Betygssystemet idag tar avstånd från betyg som ett sorteringsinstrument och istället betonas 

lärande exempelvis via individualisering och reflektion som betydelse för betygen 

(Myndigheten för skolutveckling [MSU], 2007, s.47). Annerstedt menar: 

 

Den kunskapssyn som utmärker den svenska skolans nuvarande styrdokument Lpo 94 och Lpf 94 

utgår från att kunskap är något som människor konstruerar. Människan skapar kunskap för att ge 

mening åt iakttagelserna av omvärlden och åt alla intryck som våra sinnen bombarderar oss med. 

Vi försöker förstå, förklara och ge mening åt de fenomen vi registrerar (Annerstedt, 2002, s.125). 

 

I ett kunskapsrelaterat system måste lärarna på ett mer aktivt sätt skaffa sig ett underlag för 

bedömning, för att kunna prova valda delar av den efterfrågade kunskapen. Detta kan då ske i 

form av bland annat samtal och observationer i verbal, skriftlig eller annan handling. Till 

denna bedömning krävs det både mycket tid och en stor noggrannhet (Annerstedt, 2002, 

s.129). 
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3.2 Begreppsdefinitioner 

3.2.1 Bedömning 

Verbet bedöma, från substantivet bedömning, betyder enligt Nationalencyklopedin (2009-10-

06) att ”fälla ett värderande utlåtande om något”. Vidare kan bedömning, enligt Korp 

användas för att beteckna ”utvärderande verksamhet riktade mot både individer och skolor, 

men också abstrakta enheter som undervisning och läroplaner” (Korp, 2003, s. 73). 

 

Enligt Selghed definieras begreppet bedömning som ”den process som består av lärarens 

arbete med att bilda sig en uppfattning om elevens totala utveckling” (Selghed, 2006, s.11). 

Den totala utvecklingen innefattar då såväl kunskap som språk, socialisation och emotionella 

färdigheter. Vidare menar han att bedömning är något som pågår hela tiden i lärarens arbete 

och att denna process inte oftast går att observera, då den till större delen äger rum i form av 

tankeprocesser hos läraren (Selghed, 2006, s.10). I denna studie kommer jag att utgå från 

denna definition av begreppet bedömning då jag anser den vara allsidig och tydlig. 

 

3.2.2  Summativ- och formativ bedömning 

Begreppen summativ och formativ har tillämpats i pedagogiska sammanhang sedan 1967, då 

de introducerades av M. Scriven (Korp, 2003, s.77).  Summativ bedömning skulle kunna 

beskrivas som ”bedömning av lärande” medan en formativ är ”bedömning för lärande”(MSU, 

2007, s.49).  Enligt Wretman så innebär summativ bedömning att elevens svagheter och 

styrkor summeras till ett sammansatt omdöme, oftast i form av poäng eller betyg. Vidare 

tolkar han den formativa bedömningens syfte som att forma inriktningen på elevens fortsatta 

lärande. I detta används inte ett värderande språk utan ett objektivt sådant för att ge en 

beskrivning av vad eleven gjort. Vidare är bedömningen inte heller en avskild verksamhet för 

läraren utan eleven engageras här genom självvärdering (Wretman, 2008, s.19). 

 

Den summativa och den formativa bedömningen är inte alltid varandras motsats. En formativ 

bedömning utesluter inte prov, tester och diagnoser, men till skillnad mot ett summativt 

slutligt omdöme över elevens lärande används detta istället som ett verktyg för elevens 

vidareutveckling (MSU, 2007, s.49). Den formativa bedömningen är även en utgångspunkt 

för den individuella utvecklingsplanen (IUP). Sambandet kan beskrivas som att den formativa 

bedömningen leder fram till IUP: n eftersom den ger en vägledning om de starka och svaga 
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sidor eleven har och konkretiserar det som behöver utvecklas (MSU, 2007, s.51). Jag kommer 

att använda mig av ett synsätt som utgår från att den formativa bedömningen är en 

förutsättning för IUP: n. 

 

3.2.3 Individuell utvecklingsplan (IUP)  

Om utgångspunkterna för den individuella utvecklingsplanen, IUP säger Skolverkets 

Allmänna råd: 

 

Skolans lärare bör ha gemensamma rutiner och former för dokumentation av elevernas 

kunskapsutveckling och lärande, utveckla och använda ett gemensamt och sakligt språk i 

dokumentationen. Elevens lärare bör skapa förutsättningar för att utvecklingssamtalet blir ett 

trepartssamtal mellan lärare, elev och vårdnadshavare som ger ömsesidig information och leder 

fram till en plan för hur skolan ska främja elevens fortsatta lärande samt vad eleven kan ta ansvar 

för, skapa förutsättningar för att utvecklingssamtalet präglas av respekt och ömsesidigt förtroende 

mellan parterna, beskriva hur de nationella målen har konkretiserats i undervisningen, informera 

elev och vårdnadshavare om vilka kunskaper och kunskapskvaliteter som ska bedömas 

(Skolverket, 2008, s.10). 

 

Lärarna har ansvaret att se till så att eleven får övning i att reflektera över, beskriva och 

bedöma sina kunskaper och sitt lärande utifrån det dagliga arbetet som han eller hon utför 

(Skolverket, 2008, s.12). Den individuella utvecklingsplanens (IUP) syfte enligt Skolverkets 

allmänna råd är att bedömningarna ska användas formativt, vilket betyder att de ska hjälpa 

elevens vidare lärande och lyfta upp elevens utvecklingsmöjligheter. En sådan bedömning 

skildrar såväl vad eleven kan som vad eleven behöver vidareutveckla och hur detta kan 

uppmuntras. Denna bedömning försiggår under lärandets gång och påverkar hur man som 

lärare lägger upp planeringen för den fortsatta inlärningen (Skolverket, 2008, s.14). 

 

3.2.4 Skriftliga omdömen 

Det skriftliga omdömet, som från hösten 2008 är tillgängligt och som det är upp till varje 

skola att ge ut från årskurs 1 är kopplat till elevens individuella utvecklingsplan (IUP) och 

görs och diskuteras i samband med utvecklingssamtalen, varje höst och vår. Det skriftliga 

omdömets syfte är att vårdnadshavare och elever på ett tydligare sätt skall få information om 

hur det går för eleven i skolan i de olika ämnena (Utbildningsdepartementet, regeringen, 

2008).  
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Skolverkets allmänna råd säger att de skriftliga omdömena ska utformas lokalt på den 

enskilda skolan, och vara lämpade för elevernas mognad och ålder. Vidare ska de skriftliga 

omdömena inrymma en framställning av elevens kunskaper i relation till den pedagogiska 

planeringen och de nationella målen. Dessa bedömningar ses då som underlag för den 

framåtsträvande planeringen av undervisningen utifrån läroplanens och kursplanernas mål. Ett 

skriftligt omdöme kan gestaltas i form av symboler eller som text, som i ett fåtal steg 

beskriver elevens kunskaper i förhållande till de lokalt bestämda kunskapsnivåerna och till 

förmågor som är bestämda i förväg. Om ett omdöme utformas med hjälp av symboler eller 

med exempelvis ett kryss i en mall, är det viktigt att omdömet tillfogas en mer nyanserad 

beskrivning för att göra informationen om elevens kunskaper så explicit och tydlig som 

möjligt (Skolverket, 2008, s.15). Det är viktigt här att notera att ett skriftligt omdöme inte är 

nationellt standardiserat och: 

 

Eftersom det ska utformas lokalt och att det därmed inte finns något krav på nationell likvärdighet 

kan jämförelser mellan bedömningar av elevers resultat i olika skolor inte göras. 

Ett skriftligt omdöme ska inte likställas med ett betyg, även om det till formen 

kan likna betyg. Betyg är ett nationellt formaliserat och standardiserat omdöme 

           om en elevs kunskaper i form av vissa beteckningar (Skolverket, 2008, s.15). 

 

I fortsättningen förkortar jag den individuella utvecklingsplanen IUP, detta för att öka 

läsvänligheten. Se i bilaga 1 och 2 för ett exempel på IUP respektive skriftligt omdöme. 

3.2.5 Nationella prov och mål att uppnå i skolår 3 

Enligt Skolverket är syftet med de nationella proven att: 

 

 stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning  

 ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på skolnivå, på  

            huvudmannanivå och på nationell nivå 

 konkretisera kursmål och betygskriterier  

 visa på elevers starka och svaga sidor (Skolverket, 2009). 

 

Lärarna får ett verktyg att stämma av kvaliteten på undervisningen i de första årskurserna 

genom uppnåendemålen och de nationella proven i skolår 3. Målen att uppnå bestämmer vilka 

kunskaper eleverna minst ska ha uppnått mot slutet av skolår 3 och proven klarlägger vad 

bedömningen ska baseras på (se bilaga 3 för exempel på lokala mål). En avstämning mot 
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målen att uppnå ger läraren insikter om vad i undervisningen som kanske behöver utvecklas 

och i vilken mån stödinsatser bör sättas in för att den enskilda eleven ska nå de föreskrivna 

målen. En kvalitativ uppföljning i grundskolans tidigare år kan då leda till att särskilda 

stödinsatser inte behövs senare upp i skolåren (Skolverket, 2008, s.2). 

3.3 Vad säger läroplanen om bedömning? 

Enligt riktlinjer om bedömning och betyg i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 

94) ska läraren:  

 

 genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling, 

 utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och 

skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn,  

 med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem om studieresultat och 

utvecklingsbehov och 

 vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i 

kursplanen och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper (Lpo94, s.16). 

 

Utvecklingssamtalet, de individuella utvecklingsplanerna och de skriftliga omdömena är en 

form av kontinuerlig information, men inte den enda som ska finnas. Detta gäller särskilt de 

elever som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen. Att bedömningen ska vara allsidig betyder 

att läraren grundar sin bedömning på varierande bedömningsformer och vid flera 

bedömningstillfällen. I anvisningarna i läroplanen tydliggörs att betyg ska avse kunskaper i 

ämnet och att bedömning och betygsättning ska ske med kursplanernas mål och 

betygskriterierna som utgångspunkt (Skolverket, 2009). 

 

3.4 Tidigare forskning 

I boken Vägen till skriftligt omdöme skriver läraren och författaren Anne-Marie Körling att 

lärarens egen erfarenhet av att bli bedömd, exempelvis då från sin egen skolgång kan ha en 

omedveten inverkan på lärarens vilja eller ovilja att ge bedömningar idag. Hon fortsätter och 

menar att de egna erfarenheterna att själv ha blivit bedömd kan skapa hinder när det gäller att 

se de positiva sidorna med bedömningen. Vidare menar hon att lärare behöver förstå skolans 

historia för att i lärarrollen kunna förhålla sig till det uppdraget skolan har. Att kunna hålla 

detta öppna perspektiv kan även skapa förståelse i utvecklingssamtalet. Föräldrarna har även 
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dem, med sig sina egna skolminnen, vare sig de är bra eller dåliga. ”Skolan är en slags 

mötesplats för historiska upplevelser i nutid” (Körling, 2009, s.50).  

 

Professorn i pedagogik, Astrid Pettersson menar att det innehåll som väljs ut vid en 

bedömning endast är ett stickprov på den samlade förmågan, den som då är relevant och 

förekommande. Vidare menar hon att det inte går att bedöma allt vad en elev kan, i så fall 

skulle den som bedömer få följa den eleven under en längre, sammanhängande tid (Pettersson, 

2005, s.32). 

 

Vidare anser Pettersson att det inte finns något som kan vara en likvärdig ersättning för den 

professionelle lärarens erfarenheter och iakttagelser vid bedömningen av den enskilde elevens 

kunskap (Pettersson, 2005, s.40). Angående en elevs kunskap menar doktoranden och 

universitetsadjunkten Lisa Björklund-Boistrup att det är svårt att veta säkert vad en elev kan. 

Det som möjligtvis kan sägas något om, är vilken kunskap en elev visar med sina prestationer, 

vilket hon då menar att vi bedömer och inte kunskapen (Björklund-Boistrup, 2005, s.121). 

 

Pedagogikprofessor Lorrie Shepard menar att när det gäller prov, avsedda att stödja elevens 

lärande så kan bedömning och undervisning i klassrummet ibland utgöra två aspekter av 

samma aktivitet. Det hon tar upp som exempel, är running records vilket översatt blir ungefär 

löpande protokoll. Detta är en form av bedömning som går att integrera i den dagliga 

undervisningen (Shepard, 2000, s.44). Ett svenskt exempel på detta, enligt Korp är Läs- och 

skrivutvecklingsschemat (LUS) som dokumenterar yngre skolelevers läs- och skrivutveckling. 

Här prickar läraren av i elevens schema när denne i något sammanhang nått ett nytt steg i 

utvecklingen (Korp, 2003, s.101). I min studie, använder lärarna Nya språket lyfter som är ett 

liknande material fast ett rätt nyligen framtaget sådant. 

 

Shepard menar vidare att elever i de lägre åldrarna nästan uteslutande bör testas med 

informella bedömningsmetoder, som även kallas observationsbaserade. Detta kan vara när 

lärare och föräldrar diskuterar elevens läs- och skrivutveckling utifrån exempel och situationer 

Först när eleverna kommer upp i skolår 4-6 så bör de lära sig att delta i mera formella, men 

autentiska bedömningssituationer, exempelvis en presentation av ett projektarbete (Shepard, 

2000, s.43). Professorn i pedagogik Ingrid Carlgren är av samma åsikt och menar att de 

kunskaper som eleverna ska utveckla under de första skolåren inte är av en sådan karaktär att 

de behöver organiseras som tillhörande olika skolämnen. För att grundlägga en lust att lära 
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och ta tillvara på elevernas nyfikenhet, kan kunskaperna istället utföras med utgångsläge i 

elevernas frågor (SOU 1992:94, s.46). 

 

I publikationen IUP med skriftliga omdömen - om allmänna råd skriver doktoranden i 

pedagogiskt arbete, Steve Wretman att begreppet formativ bedömning har vuxit fram genom 

den bedömningsforskning som bedrivits, främst i anglosaxiska länder som USA och 

Storbritannien. Han skriver vidare att lärare bör vara medvetna om, när de ger eleverna ett 

”Ok” eller ”bra” som respons på ett utfört arbete, så har man lämnat ett summativt omdöme. 

Även uttrycket ”har nått målen” i det skriftliga omdömet är summativt (Wretman, 2009, s.22). 

 

Enligt Körling så är den dagliga bedömningen en del av läraryrket. Bedömningar sker då i 

elevens tjänst, vilket hon menar är att utgå från vilka möjligheter eleven har och utveckla och 

bekräfta elevens potential. Bedömningarna görs genom iakttagelser, anteckningar och annan 

mer formell dokumentation (Körling, 2009, s.51). Vidare menar hon, att den formativa 

bedömningen är i elevens tjänst, då den följer dennes lärande. Den summativa bedömningen 

blir resultatet av elevens kunskaper i förhållande till målen. Den summativa bedömningen är 

även bakåtreflekterande (Körling, 2009, s.51). 

 

Helena Korp som är betygsforskare menar att summativa bedömningar alltid innefattar ett 

värderande moment, men även det formativa kan innehålla utlåtanden om kvaliteten. Det som 

skiljer den formativa bedömningen av elevers kunskap från den summativa är, att den har ett 

pedagogiskt syfte och inte används för rangordning eller utväljande (Korp, 2003, s.77). I 

Korps bok Kunskapsbedömning - hur, vad och varför står det nedtecknat sex betydelsefulla 

formativa syften då läraren bedömer den enskilda eleven. Dessa är: 

 

• att diagnostisera problem och identifiera elevens behov av hjälp och stöd i lärandet. 

• att inventera elevers förkunskaper/förförståelse för att kunna planera undervisningen. 

• att hjälpa elever att reflektera över sitt eget lärande och bli varse om sin progression 

   och sina svårigheter och behov. 

• att vägleda elever i utvecklingen av effektiva inlärnings- och tankestrategier. 

• att definiera den aktuella disciplinens kunskap för eleverna, d.v.s. markera diskursens 

   gränser och överföra kulturella begrepp och förståelsehorisonter. 

• att motivera elever i skolarbetet (Korp 2003 s. 81). 
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Björklund-Boistrup anser att även elevens självbedömning är en modell av formativ 

bedömning samtidigt kan det även vara en del av undervisningen (Björklund-Boistrup, 2005, 

s.112). Enligt Wretman så är formativ bedömning egentligen ett förhållningssätt till 

undervisningen. I denna formativa undervisning ingår då bedömning som ett återkommande 

inslag. Vidare menar han att denna bedömning kan och ska inte vara endast ett avslutande 

moment på ett arbetsområde (Wretman, 2008, s.15). I Sverige har det inte bedrivits någon 

systematisk forskning kring den formativa bedömningen enligt Wretman. Utövande och 

kunskap i denna typ av bedömning eller bedömning över huvud taget har inte heller funnits 

med i lärares utbildning eller fortbildning förrän på de senaste åren, anser han (Wretman, 

2008, s.18f). 

  

3.5 Teoretiskt analysverktyg 

Enligt universitetslektor Katarina Kjellström har utvecklingen som skett under de senaste 

decennierna medfört en del förändringar då det gäller synen på hur elevers kunskaper bedöms. 

Vidare menar hon, eftersom effekten av elevers inlärning på något vis ska mätas så är teorier 

som rör lärande, centrala i diskussioner kring bedömning. Det finns olika teorier om hur 

elever tar till sig kunskap (Kjellström, 2005, s.193). Inom pedagogikforskningen är tre teorier 

de mest framträdande enligt Olga Dysthe, fil. dr. i språkvetenskap vid Universitet i Bergen. 

Dessa är en behavioristisk kunskapssyn, en konstruktivistisk kunskapssyn och en 

sociokulturell kunskapssyn. Vidare klargör hon att de ovannämnda teorierna och riktningarna 

måste tas i beaktande om man vill undersöka eller förstå sig på lärande (Dysthe, 2003, s.33). 

Teorierna kan uppfattas vara oförenliga men om man ser på dem som olika aspekter på 

samma sak och att de enskilt bara framställer en aspekt av helheten. En sammanfattning av de 

tre teorierna om lärande är, enligt Olga Dysthe: 

         

         Utifrån namnen på de tre perspektiv man fokuserar på kan man säga att behaviorismen 

betonar lärande som förändring av elevens yttre, iakttagbara beteende, konstruktivismen 

understryker lärande som elevens inre processer och sociokulturell teori 

betraktar lärande som deltagande i social praktik (Dysthe, 2003, s.33). 

 

3.5.1 Behavioristisk kunskapssyn, det yttre  

B. F. Skinner (1904-1990) är en förespråkare för behaviorismen. Enligt Dysthe så är 

kunskapen enligt den behavioristiska kunskapsteorin kvantitativ och objektiv. Det innebär att 
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kunskapen finns utanför individen och kan avgränsas. Lärandet sker genom att små delar av 

kunskap sätts ihop. Varje mål måste undervisas ett i taget och måste kontrolleras innan man 

kan gå vidare till nästa. Motivationen grundar sig på en positiv respons (Dysthe, 2003, s.35). 

Undervisning enligt den behavioristiska teorin bygger på en bild av eleven som ett tomt kärl, 

som skall fyllas i. Lärarens roll är då att förmedla kunskap till eleven och denne ska ta emot 

och lagra denna. Minnets kapacitet och förmågan att reproducera spelar en central roll här 

(Korp, 2003, s.63). 

 

Behavioristiska inlärningsteorier som är inriktade på yttre beteenden och inte på inre, mentala 

processer går bra att förena med en syn på skolans kunskapsuppgift att den ska förmedla 

jämförelsevis enkla, avgränsade kunskaper och färdigheter. En sådan inställning svarade väl 

mot den typ av kunskaper som behövdes i det tidiga industrisamhället. Organiseringen av 

arbetet innebar en radikal arbetsdelning där arbetsuppgifterna delades upp och gjordes 

”kunskapsoberoende”. Den behavioristiska undervisningsteknologin hade sina främsta 

förespråkare i Sverige på 1960-talet och i början av 1970-talet (Carlgren, SOU 1992:94, s.37). 

Läroböckernas diagnosprov tillsammans med tillhörande facit gjorde att eleverna själva kunde 

avgöra när de skulle gå vidare till nästa avsnitt. Denna form av individualisering lösgjorde 

lärartid och ansågs i enlighet med den behavioristiska inlärningsteori som var dess bas, öka 

elevernas motivation. På så sätt ökade läroboksförlagens inflytande över både innehåll och 

bedömning i skolan på bekostnad av lärarnas (Korp, 2003, s.42). 

 

3.5.2  Konstruktivistisk kunskapssyn, det inre 

Jean Piaget (1896-1980) är den forskare som utvecklade konstruktivismen. Om 

behavioristiska inlärningsteorier behandlade kunskaper som något yttre, kan det sägas att den 

pedagogiska tankeverksamheten på 1970-talet gjorde helt om och inriktade sig på kunskaper 

som en del av individens inre (SOU 1992:94, s.37). Enligt Silwa Claesson, som är fil.dr i 

pedagogik och lektor i didaktik så är undervisning som utgår från den konstruktivistiska 

inlärningsteorin kännetecknad av att eleven inte ses som ett tomt kärl som behöver påfyllning. 

Istället försöker eleven skapa sig en uppfattning av de sammanhangen som hon eller han utgör 

en del av (Claesson, 2002, s.24). 

 

Läraren som arbetar efter en konstruktivistisk teori bör ha en förståelse hur varje enskild elev 

tänker för att därigenom kunna skapa möjligheter för eleven att utvecklas (Claesson, 2002, 
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s.26). Kunskap är något som konstrueras av varje individ. Enligt konstruktivistisk 

kunskapssyn är det viktigt att eleverna själva reflekterar över sin kunskapsutveckling. 

Eleverna ska även utvärdera vad de lärt sig och på så sätt, själva kunna påverka sin 

lärandeprocess. De ska förstå sina egna lärandestrategier. Portfolio är en metod för att kunna 

se denna läroprocess där eleverna under en längre period samlar in material som de sedan 

utvärderar (Claesson, 2002, s.28).  

3.5.3 Sociokulturell kunskapssyn, interaktion 

Lev Vygotskij (1896-1934) står bakom den sociokulturella inriktningen. Detta perspektiv 

bygger på en konstruktivistisk syn på lärande men betonar att kunskap konstrueras genom 

samarbete i en kontext och inte primärt genom individuella processer (Dysthe, 2003, s.41). 

Enligt Vygotskij går det inte att skilja elevens utveckling och lärande åt (Claesson, 2002, s. 

29). Vygotskij anser att: 

 

 Lärarens uppgift ska vara att identifiera var eleven kunskapsmässigt befinner sig och hur hon eller 

han skulle kunna förmås att utvecklas från detta utgångsläge med rätt stöd av omgivningen, och 

sedan att hjälpa eleven att nå denna potential (Korp, 2003, s.67).   

 

Utrymmet mellan vad någon kan göra utan hjälp, respektive med hjälp av andra, kallar 

Vygotskij för ”proximala utvecklingszoner”. Eleven blir stöttad av läraren till att röra sig fram 

mot och flytta, gränserna för sina proximala utvecklingszoner genom att ge eleven uppgifter 

som varken är alltför svåra men inte heller för enkla (Korp, 2003, s.67). I sociokulturella 

teorier om lärandet betonas starkt den språkliga kommunikationen och dess betydelse för 

olika personer i olika sammanhang (Korp, 2003, s.68). Viljan att lära beror, enligt detta 

perspektiv på upplevelsen av meningsfullhet vilket i sin tur beror på om just lärande och 

kunskap ses som betydelsefullt i de grupper man utgör en del av (Dysthe, 2003, s.39). 

 

3.5.4 Vad säger de tre inlärningsteorierna om bedömning? 

Dysthe menar att både inlärnings- och undervisningsprocesserna och därigenom även 

relationerna mellan elev och lärare påverkas starkt av bedömningsformerna (Dysthe, 2003, 

s.39). Hon menar vidare, att inom det behavioristiska lärandeperspektivet har man på ett 

ensidigt sätt överfört vissa tekniker som från början var avsedda att testa intelligens till att 

gälla bedömning inom skolämnena (Dysthe, 2003, s.39). Där var det kunskapstester med 

fristående frågor där det enda som var meningsfullt utgick från en kvantitativ kunskapssyn, i 
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syfte att mäta allmän intelligens eller hur mycket eleverna hade lärt sig i matematik eller i 

något annat ämne (Dysthe, 2003, s.39).  

 

Den konstruktivistiska synen på bedömning är att man lägger vikt vid om eleverna har 

kunskap i generella grundbegrepp inom ett ämnesområde, och även att de kan använda 

metoder och strategier vid problemlösning inom ämnet. Detta innebär att vid bedömning 

behöver eleverna få mera omfattande frågor eller så behöver de samla på sig arbeten som 

visar prestationer i ett visst ämne och då under en längre tidsperiod (Dysthe, 2003, s.39). Det 

kan även innebära att man inte endast vill bedöma den färdiga produkten utan även processen 

som ledde fram dit. Den sociokulturella synen på bedömning inriktar sig istället på frågor som 

rör kvaliteten på elevens medverkan i lärandeaktiviteterna. Dessutom ses bedömningen inte 

som något bihang utan som en integrerad del av lärandet (Dysthe, 2003, s.39). 

 

 

4 Tillvägagångssätt 

4.1 Metodval 

Vid valet av tillvägagångssätt har jag vägt olika metoders fördelar och nackdelar mot 

varandra. Samtidigt har beaktande tagits till syftet och frågeställningarna med den här 

undersökningen, i detta fall genom pedagogernas perspektiv, som står i fokus. Trost påpekar 

att studiens syfte är en avgörande faktor när man ska bestämma vilken metod som ska 

användas (Trost, 2007, s.23). Den metod jag har valt att använda mig av är då kvalitativ 

intervju. Detta beroende på, förutom undersökningens syfte även den korta tidsperioden för 

genomförandet av denna studie. En kvalitativ intervju är enligt Trost att jag, som intervjuare, 

kan förstå och hitta mönster utifrån mina frågeställningar medan en kvantitativ metod 

fokuserar på frekvenser, exempelvis på frågor som hur ofta eller hur många (Trost, 2005, 

s.14). 

 

Fördelarna med kvalitativ intervju enligt Larsen är att jag som intervjuare, kan ställa 

uppföljningsfrågor till informanten och på så vis få mera djupgående svar än om jag 

exempelvis skulle använda mig av enkätfrågor. Vidare kan eventuella missförstånd uppklaras 

direkt på plats. Om jag däremot hade haft med flera tillfrågade lärare hade jag kunnat göra en 

generalisering, vilket innebär att man kan dra slutsatser som gäller fler personer än de som 

ingår i undersökningen (Larsen, 2009, s.38). Dessutom är det en nackdel med kvalitativ 



 18 

intervju att analysen av det insamlade datamaterialet är tidskrävande, då det ofta rör sig om 

stora mängder text (Stukát, 2005, s.40). 

 

Förutom att intervjuerna är kvalitativa, är de även av formen ostrukturerade, vilket innebär, att 

jag som intervjuar är medveten redan från början om vilket ämnesområde som skall täckas in 

(Stukát, 2005, s.39). I denna typ av intervjuer används ofta en intervjuguide, en lista som 

utgår ifrån ett antal frågor och stödord. Denna intervjuguide ska vara kopplad till den 

frågeställning man har så att svaren passar denna för att man sedan ska kunna dra relevanta 

slutsatser utifrån denna. I intervjun får informanten prata/svara fritt utan att jag som 

intervjuare styr alltför mycket (Larsen, 2009, s.84).  

4.2 Val av undersökningsgrupp 

I denna undersökning har fem lärare deltagit. Urvalet har skett enligt självselektion vilket 

innebär att informanterna själva anmäler att de vill vara med (Larsen, 2009, s.77). Samtidigt 

är det ett bekvämlighetsval då informanterna i detta fall är lärarna, från skolor där jag 

antingen har haft min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller där en kurskamrat har haft 

sin (Trost, 2007, s.31). Det var även ett medvetet val från min sida då några av dessa lärare 

hade haft, och rättat de nyligen införda nationella proven i skolår 3. Dessutom har den 

kommunen där lärarna undervisar startat upp med de skriftliga omdömena från skolår 1. 

Utifrån några av mina frågeställningar är då detta intressant och av relevans för denna studie. 

 

Lärarna undervisar i skolår 1-3 på två olika kommunala skolor i Stockholmsområdet. Detta 

kan vara av intresse eftersom de eventuellt arbetar på olika sätt. Lärarna i denna urvalsgrupp 

har till viss del en varierande utbildning och ålder, men de är alla kvinnor. Att jag är närmare 

bekant med några av intervjupersonerna kan möjligtvis ha haft en inverkan på denna studies 

resultat.  

4.3 Genomförande av intervjuerna 

Innan själva intervjuerna så besökte jag de två skolorna och i samband med deras 

personalmöte presenterade jag mig själv och berättade lite kort om min studie. Efteråt fick de 

som var intresserade av att ställa upp bestämma tid med mig, och det blev då en gruppintervju 

som bokades in, beroende på att lärarna hade mycket att göra och att detta skulle lösa en del 

av tidsbristen. Gruppintervju kan enligt Larsen ha sina fördelar genom att personer kan få 

lättare att prata i en grupp än enskilt, och även att de intervjuade kan komplettera varandra 
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och hitta nya saker när man lyssnar till de andra i gruppen (Larsen, 2009, s.85). En nackdel 

som kan inverka på intervjumaterialet, är att man som grupp kan påverka varandra genom att 

skapa en majoritetsåsikt som egentligen inte uppfattas av någon (Stukát, 2005, s.41). 

 

Min intervjuguide kom att bestå av 12 frågor. Frågornas syfte var att de skulle ge en möjlighet 

att komma åt hur lärarna i skolår 1-3 ser på bedömning av elevers kunskaper, utifrån sina 

erfarenheter och undersöka hur de använder sig av bedömningar i praktiken. Dessa frågor 

skulle vara så uttömmande och nyanserade som möjligt. De intervjuade skulle kunna tänka 

efter och det skulle finnas möjlighet för mig att kunna ställa följdfrågor efter behov. Frågorna 

var i möjligaste mån öppna, för att kunna ge utrymme för reflektioner. Intervjuerna utfördes 

sedan på lärarnas respektive skolor, antingen i själva klassrummet eller i lärarrummet.  Detta 

var av helt praktiska skäl då alla lärarna, som tidigare har nämnts, hade ont om tid. Samtidigt 

är det en fördel med att bli intervjuad i en bekant och trygg miljö (Larsen, 2009, s.87). Det 

förekom dock tillfälliga avbrott genom att andra personer kom in i rummet vid intervjun på 

den ena skolan, men detta anser jag inte haft någon negativ påverkan på det slutliga resultatet.  

 

Intervjuerna utfördes i grupp, med två lärare vid ena skolan och tre vid den andra. Frågorna 

ställdes i någorlunda turordning och på ett likvärdigt sätt i bägge intervjuerna. Däremot 

förekom det att svaren och informationen kunde gå in i andra frågor men till slut var ändå alla 

frågor besvarade. Jag använde mig av diktafon vid bägge intervjuerna då det skulle ta allt för 

lång tid och bli för krystat att anteckna. Att jag skulle använda mig av inspelning hade jag 

redan informerat om vid första mötet och alla informanter godtog detta. Det blev inte heller 

någon negativ effekt vid intervjutillfällena då vi alla efter ett kort tag glömde bort diktafonen.  

 

 

4.4 Bearbetning och analys av insamlade data 

Jag har under bearbetningen av intervjuerna ändrat förekommande talspråk till skriftspråk. 

Utfyllnadsord som exempelvis liksom och hmm har tagits bort. Trost menar att detta talspråk 

kan anses utgöra ett annat språk som inte ser bra ut i dessa skriftliga sammanhang. Dessutom 

kan språket identifiera den intervjuade vilket inte ska förekomma då dessa ska vara helt 

anonymiserade (Trost, 2005, s.134). Samtidigt var jag noggrann med att inte förvränga eller 

förändra lärarnas utsagor. 
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Jag har sedan använt mig av en innehållsanalys, som enligt Larsen innebär en strävan efter att 

hitta mönster, samband och skillnader. Denna arbetsgång ser ut enligt följande: 

 Data samlas in och görs om till text. 

 Texterna kodas och dessa klassificeras i kategorier. 

 Datamaterialet sorteras i enlighet med dessa kategorier. 

 Datamaterialet granskas, meningsfulla mönster eller processer identifieras. 

 Identifierade mönster utvärderas mot teorier och existerande forskning för att sedan 

formuleras i en överförbar ny kunskap (Larsen, 2009, s.101). 

 

Min tolkningsprocess har pågått under en längre tid. Processen startade redan då intervjuerna 

genomfördes, bland annat genom tolkning av den intervjuades betoning och nyansering av 

ord. Vidare lyssnade jag på inspelningarna som jag sedan sammanställde och skrev rent för att 

jag tydligt skulle kunna se vad lärarna hade svarat.  Påföljande fas bestod av att jag delade in 

materialet i passande kategorier utifrån mina intervjufrågor och sammanställde resultatet från 

de båda intervjuerna. Resultatet har sedan granskats och analyserats i relation till tidigare 

forskning och teorier. 

 

4.5 Etik  

Vid kvalitativa undersökningar finns det riktlinjer i form av fyra krav som ska uppfyllas. 

Dessa är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Jag hade först informerat respektive skolas rektor om att jag skulle intervjua ett antal lärare. 

Vid första kontakten med respondenterna fick dessa ett informationsbrev av mig som innehöll 

syftet med studien och utförandet, enligt informationskravet (Stukát, 2005, s.131). Vidare att 

deltagandet var helt frivilligt vilket ingår i samtyckeskravet. Detta innebär att respondenterna 

när som helst kan avbryta sin medverkan i studien. Konfidentialitetskravet täcker 

tystnadsplikten och att det insamlade datamaterialet inte ska kunna identifiera de 

medverkande i studien. Till sist, nyttjandekravet, som betyder att den information som har 

samlats in endast får användas för forskningsändamål (Stukát, 2005, s.132).I slutet på mitt 

informationsbrev påpekades det att jag skulle radera inspelningen efter utskrift. 
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4.6 Metodkritik 

I den kvalitativa metoden jag använt mig av ska tonvikten ligga på vad som kommit fram 

genom mina intervjuer, vilket betyder att både den litteratur som fallit bort och den som har 

tillkommit har till viss mån anpassats efter svaren som undersökningen lett fram till. 

Detta beroende på att jag under arbetets gång funnit att vissa delar i tidigare forskning och 

teoridelen har saknat relevans för vad jag i min undersökning kommit fram till, medan annan 

och mer relevant litteratur istället har lagts till.   

 

I mitt val av litteratur kan nämnas att jag inte alltid lyckats hitta primärkällorna till min 

teoridel. När jag exempelvis använt mig av Skinners, Piagets eller Vygotskijs teorier har jag 

ändå jämfört olika källor för att kunna fastställa att innehållet i deras teorier i möjligaste mån 

stämmer överens med de ursprungliga teorierna. Min avsikt har varit att hitta den allra senaste 

forskningen i ämnet, vilket jag inte alltid har lyckats med. Den litteratur jag använt mig av har 

jag emellertid ändå uppskattat vara en viktig källa till den informationen inom det området jag 

undersökt, så jag har valt att använda mig av den.  

 

Jag vill även uppmärksamma att en del felkällor kan ha uppkommit vid intervjuernas 

genomförande. Studiens tillförlitlighet kan påverkas av intervjuarens erfarenhet av sådant 

arbete (Stukát, 2005, s.39). Jag vill här påpeka att jag inte är en van intervjuare och detta kan 

ha haft en inverkan på resultatet. Vidare finns möjligheten av en eventuell, omedveten 

feltolkning från min sida av intervjusvaren detsamma gällande respondenternas tolkning av 

intervjufrågorna. För att stärka möjligheten till en rätt tolkning var jag noggrann med att under 

intervjun klarlägga vad jag menade när respondenten fann en fråga komplicerad. Jag lät även 

respondenterna veta att det jag sökte efter, inte var de rätta svaren utan mer deras egna 

uppfattningar och tankar omkring det som frågorna handlade om, för att undvika att frågorna 

skulle bli ledande. Detta är intervju- eller kontrolleffekten, intervjuns största nackdel, och 

detta bör man ha i åtanke när man genomför intervjun att i möjligaste mån inte låta sin 

närvaro påverka svaren (Larsen, 2009, s.87).  När det gäller resultatdelen vill jag poängtera att 

inte alla intervjusvar presenteras i sin helhet, men jag har haft föresatsen att redogöra för så 

mycket och så ordagrant som det var möjligt. 
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5 Resultatanalys 

5.1 Inledning 

Jag kommer att använda fiktiva namn på lärarna i denna studie. På detta vis behöver ingen av 

de jag har intervjuat känna sig utpekad. Jag kommer att använda mig av de fiktiva namnen i 

resultatdelen för att öka tydligheten och läsvänligheten. Jag har valt att starta denna 

resultatredovisning från fråga 2. Anledningen är att fråga 1 redovisas under rubriken kort 

presentation av lärarna. Jag har även valt att lägga in en kort sammanfattning och analys efter 

varje frågeställning då jag vill vara så tydlig som möjligt. Jag anser att det kan vara enklare 

för den som läser att kunna orientera sig mellan resultat och analys av varje fråga.  

5.2 Kort presentation av lärarna 

 Anna. Anna är i 50-årsåldern och tog sin lärarexamen från Lärarhögskolan 1989. Det var 

en samordnad utbildning med förskolelärare och fritidspedagoger. Ingen speciell 

inriktning. Undervisar idag i skolår 1-3. 

 Britt. Britt är i 60-årsåldern och undervisar i skolår 1-3. Hon tog sin lärarexamen 1970 på 

      Lärarhögskolan, första året som utbildningen fanns.  

 Carola. Carola är i 50-årsåldern. Först blev hon fritidspedagog. Sedan läste hon SÄL-

utbildning, särskilda lärarutbildningen, då man läser in 60 hp. Hon har inriktningen 

läsning och skrivning och matematik, skolår 1-5. Hon tog sin lärarexamen 2006 och 

arbetar idag i skolår 1-3. 

 Diana. Diana är i 30-års-åldern och tog sin examen 1994. Hon har i botten en 

förskolelärarutbildning med inriktning mot lek, idrott och rörelse. Sedan har hon byggt på 

i idrott till att arbeta i skolår 1-6, vilket hon gör idag. 

 Eva. Eva är i 50 årsåldern och började arbeta som fritidspedagog och tog sedan sin 

lärarexamen på Lärarhögskolan 1994. Hon har där läst svenska, SO och engelska med 

inriktning mot skolår 1-7. Arbetar i dag i skolår 1-3.  

 

5.3 Vad tänker du på när du hör begreppet bedömning? 

Britt tycker att bedömning känns som ett främmande begrepp för den åldersgrupp hon arbetar 

med, att hon då skulle sätta någon slags godkänt betyg på eleverna. Vidare menar hon att 

bedömning görs här och nu, nästa vecka kan det svåra vara lätt, speciellt för de yngre 
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eleverna. Anna håller med och menar vidare att det är ju så hon tänker om bedömning, att 

godkänna och sätta krav. Hon fortsätter med att då alla börjar i år 1 på olika nivåer och att om 

då alla ska bedömas efter samma mall blir det orättvist. Carola, är mera fokuserad på vad 

bedömning tidigare har inneburit för henne. 

 

Spontant känner jag i ryggraden nåt helt annat än vad det ska vara idag, det har ju med åldern 

att göra. Bedömning var för mig de gamla betygen, där man rent av bedömde hur man 

lyckades prestera på provet och aldrig såg till vad som man gjort under året, utan det var just i 

den situationen man bedömdes. (Carola) 

 

Vidare menar Carola när hon själv gick i skolan, att hon då jämfördes i förhållande till andra 

elever. Eva fortsätter att bedömning för henne är att det görs någon test, ett slags måltest på 

var eleven befinner sig just då. Britt tycker att ordet bedömning låter negativt och nära ”du 

duger inte”. Både Eva och Britt menar att omdöme låter bättre än bedömning, det är mera 

neutralt. 

Jag tycker att det är ett väldigt svårt begrepp, man famlar i luften känns det som. Strategier, hur 

ska man bedöma barn, jag vill veta, hur ska jag titta och på vad. Detta [idrott] är ju ett praktiskt 

ämne, i andra kan man ju teoretiskt ha prov och testa och här är det praktiska, exempelvis, 

förståelse för spelet och då blir ju bedömningen subjektiv, det är ju jag som får se detta. (Diana) 

 

5.3.1 Vilken syn på betyg/bedömning var det då du tog din lärarexamen? 

Det var läroplanen Lpo94 som gällde då Carola, Diana och Eva tog sin lärarexamen. Både 

Diana och Eva säger att det fanns ingenting i den utbildningen som handlade om bedömning, 

det var inte aktuellt då.  Carola däremot, hade under denna utbildning relativt mycket 

undervisning om bedömning. Det var fokusering kring elevens förförståelse och hur man 

skulle diagnostisera och använda olika matriser. För Anna var det läroplanen Lgr80 med 

sifferbetyg som gällde när hon var ny i yrket. Det fanns inget i den utbildningen som handlade 

om bedömning, det var inte heller aktuellt då. Britt hade läroplanen Lgr 69. Redan under 

praktikterminen fick hon pröva på att ge eleverna betyg i årskurs 1 och 2, vilket hon minns att 

hon tyckte var förskräckligt.  

 

5.3.2 Vilka för – respektive nackdelar ser du med bedömning som helhet? 

Fördelar: Britt anser att det är bra att kunna stämma av en elevs kunskap. 
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Det har vi nog alltid gjort var och en på sitt sätt, som ett led i den vanliga undervisningen och i 

samtalet mellan elever och alla tillsammans. Kan en elev förklara för en kamrat visar det att 

han/hon behärskar momentet. (Britt) 

 

Eva och Carola säger att det är en fördel då de kan upptäcka någon elev som annars skulle ha 

missats. Vidare sätter detta en press på henne som lärare att ha den kontrollen. Diana anser att 

den största fördelen är att de elever som har det tufft förhoppningsvis upptäcks tidigare och att 

åtgärder kan sättas in. Vidare är det bra att det diskuteras mycket om bedömning ute på 

skolorna eftersom detta kan leda till en mer likvärdig bedömning. 

 

Nackdelar: Eva menar att det är svårt, det kan både vara en för- och nackdel, detta beroende 

på hur man som lärare utför själva bedömningen. Sedan anser hon att det är svårt exempelvis 

med att veta hur mycket ettor och tvåor hör och förstår av bedömningen. Carola håller med. 

 

En stor nackdel med bedömningar är ju, att man får en dålig bedömning och att du sedan 

identifierar dig med den. Vi kan ju riktigt aldrig veta hur en elev tar emot detta. Det kan vara 

subjektivt, och ha med personkemin att göra. (Carola) 

 

Britt säger att nackdelen är om bedömningen tar tid från undervisningen. Flera av de tester 

hon sett visar inte annat än det hon redan vet från det vardagliga arbetet. Britt menar att faran 

också är att undervisningen styrs mer mot det som kommer på nationella proven istället för att 

ha ett vidare undervisningsperspektiv. 

 

5.3.3 Vad är det viktigaste att tänka på när det gäller bedömning av elevens 

kunskap? 

Diana menar att det inte är bra att dra för snabba slutsatser. Både Carola och Eva säger att 

man ska se det som är bra och se vad eleverna kan, lyfta dem och inte fokusera på det de inte 

kan. Anna tycker det är viktigt att föra anteckningar så att man har något konkret att ta på den 

dag man ska skriva omdömen eller ha prov.  

 

Dessutom kommer man lära sig att se med tiden, man blir duktigare, jag kan mera nu än vad 

jag kunde för 20 år sedan, det vi lärare blir kritiserade för, att ha det i huvudet. (Anna) 
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Britt anser att det är viktigt att bedömningar görs regelbundet och att det kan sparas något som 

eleven gjort från en månad till en annan för att sedan visa eleven utvecklingen, vilket både 

eleven och hon själv uppskattar. 

 

5.4 Sammanfattning och analys 

De flesta av lärarna uttrycker en negativ bild av begreppet bedömning och vad detta innebär. 

Britt tycker inte att det känns relevant med bedömning i skolår 1-3 och tillsammans med Eva 

anser hon att omdöme låter bättre. Anna och Eva ser det som att de testar, godkänner och 

sätter krav. Carola har en koppling till detta genom sin egen erfarenhet av betyg och att då bli 

jämförd med andra. Britt som är äldst och har arbetat längst har upplevt och arbetat med 

läroplanen Lgr69 där hon fick sätta betyg på eleverna redan i skolår 1. Britt och Carola har 

sina egna negativa erfarenheter av bedömning och betyg vilket Körling menar kan ha att göra 

med lärarens med- eller omedvetna ovilja att bedöma i dagsläget. Lärare behöver vara 

medvetna om att egna, negativa erfarenheter kan ha inverkan på bedömningen (Körling, 2009, 

s.50). Detta tyder på att bedömning här förknippas med betyg då alla lärarna utom Diana har 

egna erfarenheter att få betyg i de lägre åldrarna.  

 

Anna har arbetat med Lgr80 och de andra tre lärarna med den nuvarande läroplanen, Lpo94. 

Det är bara Carola och Britt som har haft bedömning som en del i sin lärarutbildning. Detta 

överensstämmer med Wretmans resonemang, att hur man bedömer elevers kunskap inte har 

ingått som moment i lärarutbildningen förrän på de senaste åren (Wretman, 2008, s.18f).  

 

Fördelarna med bedömning är att det är bra att kunna stämma av elevens kunskap, att du inte 

missar någon elev, att du har kontroll över detta. Britts uttalande om fördelarna med 

bedömning, stämmer bra in på en av Korps punkter då det gäller den formativa bedömningen 

att man som lärare hjälper eleven att reflektera över sitt eget lärande (Korp, 2003, s.77). Diana 

anser att det är bra att diskussioner kring bedömning har inletts ute på skolorna det kan då bli 

mera likvärdigt. Eva menar att det kan vara både positivt och negativt beroende på hur man 

som lärare bedömer. En nackdel är att du inte vet hur elevernas respons blir. Britt menar också 

att det kan vara en nackdel om det tar bort ordinarie undervisningstid.  

 

Det viktigaste att tänka på är dels konkreta saker, som att föra anteckningar och att spara 

något för att se utvecklingen. Vidare, att inte dra för snabba slutsatser, att vara regelbunden 
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och att se till det som är bra, att lyfta eleven. Anna tar upp att man som lärare lär sig med 

tiden och att den erfarenheten finns inom henne. Selghed framhåller att denna 

bedömningsprocess oftast inte går att observera då den till större delen äger rum i form av 

tankeprocesser hos läraren (Selghed, 2006, s.10). Lärarens förmåga att ”ha allt i huvudet” utan 

att alltid skriva ner bedömningarna ser jag som att elevens kunskapsbedömning påverkas av 

den erfarenheten inom yrket som läraren har. 

 

5.5 Vad är det som skall bedömas?  

Eva och Britt säger att det är utvecklingen, hur långt eleven har kommit i sin utveckling som 

ska bedömas. Eva menar vidare att de även bedömer lite av det sociala, om de (eleverna) har 

varit en bra kompis, bra att lyssna osv. fast det finns ju inga riktlinjer för detta menar hon. Eva 

och Anna säger att alla ämnen ska bedömas i förhållande till målen som finns. 

 

Det känns som vi ska bedöma ämneskunskaper när de ämnena är så förfärligt små egentligen 

och i de ämnena så gör ju inte klasserna på samma sätt. Jag kanske är ute och tittar på svampar 

medan en annan tittar på något annat. (Anna) 

 

Britt säger att det som ska bedömas är det som egentligen är mycket svårt att bedöma, att se 

om eleven har förmågan att tillämpa sin kunskap på det smartaste sättet. Hon tycker en 

formulering från matematikbiennalen är så bra; ”Vi ska bedöma det väsentliga och inte göra 

det som är lätt att bedöma till det väsentliga”. Diana menar att i idrotten i skolår 1-3 så tittar 

hon på elevernas grovmotorik. Hon påpekar att det är en svårighet att hinna med att se upp till 

emot 28 elever samtidigt. Därför så blir det att lägga fokus på dem som inte klarar av det och 

försöka hinna anteckna det så hon kan anpassa undervisningen lite därefter. Carola känner att 

det hon bedömer alltid är på den lägsta nivån. Eva håller med, det är mycket som du måste ha 

i huvudet dessutom är det svårare att komma ihåg elever som klarar en massa saker, jo, hon 

vet att de klarat det men inte på vilken nivå det skett.  

 

5.5.1 Vid vilka tillfällen bedömer du? 

Alla säger här att inför utvecklingssamtalet och IUP så tänker de till extra. Vidare så menar 

Britt att hon bedömer varje dag vad eleverna har gjort fast kanske inte alltid i skriftlig form.  
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           Vi byter matte, då är det ju också så att man tittar hur långt de har kommit, om de är klara. Det 

känns som att man tittar på om de är klara exempelvis med addition, då kan vi gå över på 

subtraktion. Även om man inte gör några egentliga tester så är det ju att man kollar av. Jag 

tycker man går igenom i huvudet var de ligger och vad de förstår. (Carola) 

 

Anna anser att det blir en samlad bedömning över tid och att de inte inriktar sig på något 

direkt prov av hur det går. Diana menar att hon i idrotten får se och bedöma ”i farten” under 

de korta perioderna eleverna har idrott på schemat. 

 

5.5.2 Vilka typer av metoder/underlag för bedömning använder du dig av i 

praktiken?  

Här tar både Anna och Eva upp ett material i läs- och skrivutveckling som heter Nya språket 

lyfter, och detta skall vara ett gemensamt underlag i hela kommunen. Vidare tar Anna upp ett 

liknande material för matematiken, Diamant. Carola och Britt kommer bägge in på hur svårt 

det är att bedöma eleverna i SO- och NO-ämnen eller musik där det inte finns några tester 

eller annat underlag. Sen menar de att dessa ämnen är en sådan liten del av den totala 

undervisningen. Eva säger även att de har utarbetat egna bedömningsunderlag i matematik 

och läs- och skrivutveckling, och de har även använt sig av äldre diagnosmaterial som de 

tycker är bra.  I engelskan tittar och tänker hon hela tiden på hur de talar och uttrycker sig. 

 

           Det är väl mer det, att vi tittar på vad eleverna gör än att ”aha, det här kunde han inte”, det är 

istället viktigt att de tar del, att de aktivt engagerar sig. (Anna) 

 

Britt menar också att det är hennes lärarerfarenhet som gör att hon kan se om eleverna når 

målen eller inte, med eller utan underlag. Diana kommer in på idrotten där hon inte har några 

direkta prov eller tester som finns att använda sig av i andra, mera teoretiska ämnen. Eva 

kommer här in på svårigheten att kunna se alla elever vid ett tillfälle.  

 

När det gäller matte, det blir ju oftast då tester, då kan du mäta, därför att du kan inte ha koll 

på alla. Nationella provet, var ju upplagt så att man skulle ha mindre grupper i taget och då får 

man ju ha extra personal, men det kan man ju inte ha hela tiden i den vanliga undervisningen. 

(Eva) 
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5.6 Sammanfattning och analys 

Två lärare nämner att det är hur långt eleven har kommit i sin utveckling som ska bedömas. 

Övriga har med alla skolämnen även om Anna tycker att det är för lite av vissa av dessa i 

undervisningen.  Även lite av det sociala spelar in menar Eva. Utveckling, kunskap och 

socialisation, dessa faktorer stämmer bra in på vad Selghed definierar som en del av 

bedömningen, den totala utvecklingen (Selghed, 2006, s.11). Alla lärarna menar att det är 

inför utvecklingssamtalet och IUP som bedömning förekommer. Britt menar även att hon 

bedömer dagligen, Carola när hon byter nivå i matematiken och Diana under den tid eleverna 

har idrottslektion.  

 

Lärarna använder sig av vissa gemensamma underlag som exempelvis diagnoser i matematik 

och läs- och skrivutveckling. De använder även äldre varianter av dessa och ibland 

egengjorda. Dessa bedömningsunderlag, som på engelska kallas ”running records” vilket 

översatt blir ungefär ”löpande protokoll” integreras i den ordinarie undervisningen (Shepard, 

2000, s.44).  Eva nämner att i matematik blir det ofta mätbara tester då hon inte kan och 

hinner ha kontroll på alla elever. Dessa mätbara tester räknas då som summativa, genom att är 

en ”bedömning av lärande” (MSU, 2007, s.49). Detta har likheter med den behavioristiska 

kunskapssynen där varje mål måste undervisas ett i taget och måste därefter kontrolleras innan 

man kan gå vidare (Dysthe, 2003, s.35). 

 

Carola och Britt kommer bägge in på hur svårt det är att bedöma eleverna i SO- och NO-

ämnen eller musik, eftersom det inte finns några tester, och att dessa ämnen är en liten del av 

den totala undervisningen. Att lära sig läsa, skriva och räkna är baserade på färdigheter medan 

ämnen som religion eller naturkunskap är fakta eller kunskapsbaserade. De fakta och 

kunskapsbaserade ämnena förutsätter att man kan läsa, skriva och/eller räkna. Därför känns 

det naturligt att, som även Carlgren menar att de kunskaper som eleverna skall utveckla under 

de första skolåren inte är av en sådan karaktär, att de behöver organiseras som tillhörande 

olika skolämnen (SOU 1992:94 s.46). Britt menar istället att hennes erfarenhet kan ersätta 

bedömningsunderlag. Detta överensstämmer med vad Pettersson framhåller, att det inte finns 

något som kan ersätta den professionelle lärarens erfarenhet och iakttagelser vid bedömningen 

(Pettersson, 2005, s.40). 
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5.7 Talar du om för eleven, att han/hon kommer bli bedömd? 

Anna menar att resultatet av bedömningen är det skriftliga omdömet och hon talar om för 

eleven att detta kommer tas upp i utvecklingssamtalet. 

 

När vi till exempel använder testmaterial i läs och skrivutveckling gör man inget stort väsen 

av det hela, man låter barnen läsa och sedan vid utvecklingssamtalet tar man upp, visar, så här 

långt har du kommit här! Det blir väldigt tydligt, så här långt har du kommit. (Anna) 

 

Britt instämmer i detta och vidareutvecklar det med att man ju ofta har dessa situationer då 

eleverna ska läsa så det faller sig naturligt och enkelt, eleverna tycker om det och de märker 

att vi tycker det är intressant att lyssna på dem. Både Anna och Britt menar att de aldrig 

använder ordet bedömning när de pratar med eleverna om detta. Carola, Diana och Eva anser 

att de talar om för eleverna att de kommer att bedömas och de tar det på ett enkelt, lite roligt 

sätt. Carola säger; ”Tala nu om för fröken vad du kan”. Eva menar att om eleverna skulle bli 

nervösa säger hon bara att det är för att hon som lärare ska kunna veta att hon har undervisat 

på rätt sätt. 

5.7.1 Får eleverna göra några egna bedömningar av sitt lärande?  

Diana säger att det ser lite olika ut beroende på hur gamla eleverna är. Elever i skolår 1-3 gör 

det inte, däremot elever i skolår 4-6 i samband med de skriftliga omdömena. Dianas 

erfarenhet är att eleverna är duktiga på att veta hur de ligger till. Tanken är, att även de yngre 

eleverna ska göra egenbedömningar men lärarna har inte diskuterat klart hur de ska utformas. 

Eva menar då att vissa kan det, men det är oftast först i skolår 3. Carola instämmer med Eva, 

det är svårt i första klass att kunna skatta sin kunskap efter att ha lärt sig kanske enbart 6 

bokstäver. Både Eva och Carola säger vidare att inför utvecklingssamtalet fyller eleverna i 

vad de tycker de är bra på, i skolår 1 ritar de munnar för att sedan i skolår 3 skriva ner det 

istället. Britt menar att eleverna då och då får göra egenbedömningar av olika saker och detta 

klarar de av utmärkt. 

 

5.7.2 Hur används sedan bedömningarna och får elevens målsman veta detta 

vid utvecklingssamtalet? 

Alla säger här att de bedömningar som görs oavsett om de är skriftliga eller finns i lärarens 

tankar, ligger till grund för IUP: n och det skriftliga omdömet. Vidare är det viktigt för 
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målsman, att veta detta vid utvecklingssamtalet både i det skriftliga omdömet och muntligt via 

IUP: n.  

 

Det är hemskt, man kanske har en elev som kämpar på, blir duktigare och duktigare och sen 

när man ska skriva det skriftliga omdömet har denne inte nått målet. Man vill inte skicka hem 

det till föräldern, man vet att denne har kämpat. (Eva) 

 

5.8 Sammanfattning och analys 

Alla lärarna säger här att de talar om för eleverna att de kommer bli bedömda men att de inte 

använder sig av begreppet bedömning. De menar vidare att de tar det på ett naturligt sätt som 

en del av undervisningen. Den sociokulturella synen på bedömning stämmer in på detta, där 

bedömningen inte ses som något bihang utan som en integrerad del av lärandet (Dysthe, 2003, 

s.39). Enligt Wretman är formativ bedömning egentligen ett förhållningssätt till undervisning. 

I denna formativa undervisning ingår då bedömning som ett återkommande inslag (Wretman, 

2008, s.15). Anna menar att resultatet av bedömningen är det skriftliga omdömet och detta 

diskuteras i utvecklingssamtalet. Eva säger att hon förklarar för eleven att hon gör denna 

bedömning för att se att hon som lärare har undervisat rätt. När det gäller elevernas 

delaktighet menar lärarna här att det är svårt att värdera sin egen kunskap i skolår 1-3. En 

lärare nämner att eleverna ibland kan bedöma sina egna saker. Björklund-Boistrup anser att 

elevens egenbedömning är en modell av formativ bedömning så det stämmer in på detta 

(Björklund-Boistrup, 2005, s.112). Alla lärarna är överens om att dessa bedömningar ligger 

till grund för IUP: n och det skriftliga omdömet och att målsman får veta det i 

utvecklingssamtalet. 

 

5.9 Hur arbetar du med den individuella utvecklingsplanen (IUP)?  

Alla säger här, att IUP har funnits i många år fast inte med samma namn eller inriktning. Både 

Britt och Carola påpekar att förr var det eleven själv som skulle tala om vad de var duktiga på 

och ville utveckla. Detta var ofta icke skolrelaterade saker som att cykla eller att rita. Nu är 

det istället mera inriktat på skolämnen, exempelvis svenska, och det är läraren som skriver 

vad de kan och gör istället. Eleverna kan ändå få berätta vad de tycker men det blir inte alltid 

skriftligt infört i IUP: n. Eva menar att det nog är eleverna i år 3 som har mest behållning av 

IUP. De kommer ihåg mera och reflekterar i större utsträckning än de som går första eller 
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andra året. Eleverna i de första två årskurserna fyller istället i, bildligt sett med glada och 

ledsna munnar hur de uppfattar skolan och ämnena. Anna säger att IUP ska tala om att det här 

kan du, så här långt har du kommit men den ska även leda framåt.  Vidare påpekar hon att det 

är viktigt att minnas att IUP: n är en färskvara, att den kan ändras snabbt. 

 

5.9.1 För- och nackdelar med IUP? 

Fördelarna med denna är enligt Anna, att de fungerar bra både för lärare, elev och förälder då 

IUP: n är något konkret att kunna ta på. Britt håller med Anna och fortsätter med att det är en 

rimlig tidsperiod mellan dessa IUP, en på hösten och en på våren för att man ska kunna följa 

elevens utveckling. Eva tycker att IUP är bra då den visar vad eleven behöver träna vidare på 

att kunna prata igenom detta och att eleven kanske själv kommer med något önskemål. 

Nackdelarna med IUP: n är att: 

 

Vi har på skolan utformat dessa med rubrikerna ”nuläge”, ”på-väg mot”, ”för att nå detta mål-

behöver jag” och ”överenskommelser”.  Ibland är det svårt att veta vad som är vad av dessa 

rubriker. Vi tolkar ju saker olika, så vi skriver ju inte lika. Det känns ju inte som man har fått 

någon jätteutbildning i det, det har mer varit gå in och läs själv, det finns rekommendationer 

om det på Skolverket. (Eva) 

 

Britt är inne lite på samma sak som Eva. Hon anser att hon som lärare kan bli bättre på att 

formulera sig i IUP: n på ett enkelt men samtidigt tydligt sätt. Diana, idrottsläraren deltar inte 

i denna fråga. 

 

5.10 Sammanfattning och analys 

Alla säger här att IUP har funnits hela tiden men har kallats olika. Förr var det mera fokus på 

det som eleverna sa om sig själva men nu så är det läraren som fyller i vad eleven kan och har 

gjort. Anna påpekar att IUP ska tala om nuläget men även vara framåtblickande samtidigt som 

den är en färskvara. Här använder Anna IUP: n i det formativa syfte som Skolverket förordar 

vilket innebär att det ska hjälpa elevens fortsatta lärande (Skolverket, 2008, s.14). Lärarna 

tycker att IUP är bra, den är konkret och visar vad som behöver tränas vidare på. Nackdelen är 

att det kan vara svårt att formulera sig tydligt i denna och tolka vad som ska vara under varje 

rubrik. Här påpekas att man inte fått någon information eller utbildning i att skriva en IUP. 

Enligt Skolverkets allmänna råd angående IUP ska lärarna utveckla och använda ett 
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gemensamt och sakligt språk i dokumentationen vilket här ses som ett problem för lärarna 

(Skolverket, 2008, s.10). Något som är viktigt och som framgick i undersökningen är att 

lärarna måste vara noggranna med utformningen av IUP: n för att missförstånd inte ska 

uppkomma. 

 

5.11 Vad anser du om de tillåtna skriftliga omdömena från år 1?   

Det skriftliga omdömet är beslutat att det ska vara obligatoriskt på bägge skolorna. Anna 

menar att en del föräldrar vill omsätta målen i de skriftliga omdömena till betyg, det har 

funnits några som frågat om målen motsvarar godkänt, väl godkänt eller mycket väl godkänt. 

Hon fortsätter med att särskilt i år 3, inför övergången till år 4 verkar detta omdöme vara 

viktigt. Vidare säger Anna att detta omdöme ska skickas hem innan utvecklingssamtalet för 

att sedan kunna diskuteras på detta. Hon påpekar att hon inte gör så första gången utan istället 

ges det skriftliga omdömet i samband med samtalet då det är viktigt med en bra förklaring av 

vad måluppfyllelsen innebär. Britt menar att dessa omdömen inte betyder så mycket, målen i 

dessa är på en väldigt låg nivå och de flesta elever ligger mycket längre fram än vad målen 

föreskriver. Carola, Diana och Eva undrar vilka som så gärna vill ha dessa skriftliga 

omdömen. 

 

5.11.1 För- och nackdelar med skriftliga omdömen? 

Fördelarna är enligt Anna, att hon tänker igenom, tittar lite mer noggrant på varje elev, vad de 

kan och inte kan. Diana är av samma åsikt som Anna. 

 

För mig i idrott, som skall skriva upp emot 250 omdömen, finns det ingen chans att jag hinner 

med att skriva ner extra vad alla dessa kan. Samtidigt tycker jag dessa [skriftliga omdömen] är bra, 

i alla fall för min del. De har gjort mig mer medveten om målen. Underlaget är inte bra som det ser 

ut nu, samtidigt vet jag inte hur jag skulle kunna formulera detta bättre. (Diana) 

 

När det gäller nackdelarna så tar ett bra omdöme en hel sida att skriva och den tiden finns ju 

inte, säger Eva. Här håller både Anna och Britt med och Britt fortsätter med att hon tycker att 

IUP är mycket bättre och likvärdig med omdömet. Carola vidareutvecklar detta med att 

konstatera att eftersom hennes skola inte kommit igång i praktiken med dessa omdömen och 

sett att IUP fungerar lika bra, ser hon inga fördelar alls med det skriftliga omdömet. Hon 
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menar även att i år 1 så har hon inte hunnit med att riktigt bedöma och kolla utvecklingen 

inför det första utvecklingssamtalet. 

 

5.12 Sammanfattning och analys 

Två av lärarna ser att de skriftliga omdömena kan vara bra då det är nödvändigt att titta lite 

grundligare på varje elev. Föräldrar kan däremot tycka dessa är bra, de ser de som ett betyg 

enligt lärarna. Enligt Skolverket är det viktigt att: 

 

Eftersom det ska utformas lokalt och att det därmed inte finns något krav på nationell likvärdighet 

kan jämförelser mellan bedömningar av elevers resultat i olika skolor inte göras. 

Ett skriftligt omdöme ska inte likställas med ett betyg, även om det till formen 

kan likna betyg. Betyg är ett nationellt formaliserat och standardiserat omdöme 

           om en elevs kunskaper i form av vissa beteckningar (Skolverket, 2008, s.15). 

 

Det är ändå nackdelarna som väger tyngst. Diana, idrottsläraren, hinner inte med att bedöma 

alla elever i allt, vilket även Pettersson framhåller. Det som bedöms är endast ett stickprov 

och inte elevens hela kunskap (Pettersson, 2005, s.32). I min undersökning framkom att flesta 

lärarna är lite osäkra på hur de skulle formulera sig och genomföra de skriftliga omdömena. 

Det faktum att detta är en relativ ny och främmande företeelse tror jag kan ha betydelse för 

deras negativa inställning till dessa. Orsakerna till att lärarna var negativa var bland annat att 

det skulle ta mycket tid, omdömena betyder inte så mycket, då uppnåendemålen i dem är på 

en låg nivå och IUP är likvärdigt med omdömet och därmed räcker det med denna. Tre av 

lärarna undrar dessutom vilka som så gärna vill ha dessa omdömen överhuvudtaget.  

 

5.13 Vad anser du om de införda nationella proven i skolår 3?  

Eva anser att man kanske inte behöver ha det nationella provet som ett prov, däremot finns det 

en hel del metoder i de nationella proven, exempelvis i läsförståelse som är användbara 

liksom olika typer av texter. Vidare kan hon se vad Skolverket anser att eleven ska kunna i år 

3. Eva, Carola och Anna säger alla tre med bestämdhet att det de visste om eleverna visade sig 

överensstämma bra med resultatet i det nationella provet. Anna säger att det inte var någon 

aha-upplevelse. Hon fortsätter med att proven är upplagda så att det inte alltför mycket ska 

likna en provsituation men det går inte att undvika helt då eleverna måste sitta tysta och inte 
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får titta på varandra. Britt har ännu inte haft eller rättat något nationellt prov och för Diana, 

som är idrottslärare, är det inte aktuellt. 

 

5.13.1 För- och nackdelar med de nationella proven? 

Carola, Anna och Eva tycker att provet är bra upplagt och att det var intressanta övningar som 

eleverna verkade tycka var roliga. Samtidigt så uttrycker de bestämt alla tre att det tog alldeles 

för mycket tid, både från ordinarie undervisningstid till rättningen efteråt.  

 

Det skulle egentligen vara skönare om man hade dessa som ett arbetsmaterial under hela 

tredje skolåret, som man då kunde beta av. Inte som det är nu, från mars till maj, då det ska 

bedömas, räknas och skrivas. (Eva) 

 

Carola anser att vissa moment i provet är svåra för eleven att utföra bra vid ett enda tillfälle. 

Detta kan vara då eleven ska skriva en berättelse. Det blir orättvist då anser hon, om hon vet att 

eleven kan skriva berättelser sedan tidigare men inte kunnat prestera vid detta provtillfälle. 

 

5.13.2 Har dessa skriftliga omdömen och nationella prov i skolår 3 haft någon 

påverkan när det gäller ditt synsätt på och användning av bedömning? 

Diana säger att hon inte kan uttala sig om de nationella proven, men när det gäller de 

skriftliga omdömena har hon blivit mer medveten om hur mycket hon ska bedöma. Nu ska det 

bedömas, medan hon förut tänkte att det ordnar nog till sig på slutet.  

 

Jag tycker inte om att bedöma, så mycket som man gör, absolut inte. Jag vill se en utveckling 

hela tiden, att man får tid på sig, att komma dit man ska. Man följer ju den grupp man har, 

man vet var de ligger och vart de ska. Att då hela tiden gå in och punktbedöma, det tycker jag 

är överflödigt. (Eva) 

 

Vidare fortsätter Eva med att säga att det känns som det är mer stress nu, i ettan har hon aldrig 

bedömt något, ettan har fått vara!  Sedan har hon då i tvåan börjat kolla, ja, det här får 

eleverna träna på, då har man målen i tvåan framför sig hela tiden. Men om någon elev inte 

har kunnat vissa saker, har hon inte tänkt på den som icke-godkänd i ettan. De tankarna har 

hon aldrig någonsin haft förrän nu, nu är det ju mål i ettan som skall bedömas. Här håller 

Carola med Eva. Anna menar att hon lägger ner extra tid på att förbereda eleverna inför 
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nationella provet. Britt säger att hon inte riktigt vet vad hon ska svara på detta. Hon har under 

många år sparat vissa arbeten som en form av portfolio. Det är så härligt för eleverna att se på 

gamla arbeten och kunna jämföra med dagens säger hon. Britt menar att de svagaste här får ett 

bevis på framgång och den slarvige får fundera på om slarvet kommer med stigande ålder. 

 

5.14 Sammanfattning och analys 

Lärarna är även här inne på tidsaspekten. Provet tar för lång tid och tar bort tid från 

undervisningen. Det är dock bra upplagt och eleverna tyckte det var roligt. Eva menar även att 

det är bra att veta vilka uppnåendemålen för skolår 3 är. De blir här medvetna om 

kursplanernas mål i de olika ämnena, vilket är bra anser jag. Jag som lärare behöver veta och 

tänka igenom vilket mitt uppdrag som lärare är. Carola tycker inte det är bra att bedöma vid 

just ett tillfälle. Provet kunde vara som ett arbetsmaterial under hela året istället för att vara 

koncentrerat till en kort tidsperiod. Ingen av lärarna var heller överraskade av resultatet, det 

de visste innan om eleverna stämde.  

 

När det gäller om lärarna har fått ett annat synsätt på bedömning sedan införandet av skriftliga 

omdömet och det nationella provet menar Diana att hon är mer medveten nu. Eva tycker det 

är mera stress nu, att redan i år 1 bedöma mot uppnåendemålen. Enligt Körling så är den 

summativa bedömningen resultatet av elevens kunskaper i förhållande till målen (Körling, 

2009, s.51).  De nationella proven är ett bra exempel på summativ bedömning. Britt tycker det 

är lite svårt att svara på om nationella prov eller skriftliga omdömen haft någon påverkan på 

hennes synsätt på bedömning men nämner att hon under många år har sparat vissa arbeten 

som eleverna gjort som en form av portfolio. Portfolio är en metod för att kunna se elevernas 

lärandeprocess där läraren samlar in elevens material under en längre period som eleven sedan 

utvärderar. Detta ligger i linje med den konstruktivistiska kunskapssynen (Claesson, 2002, 

s.28).  

 

5.15 Hur ser du på kunskap? 

Britt menar här att kunskap är viktig för självkänslan och det egna välbefinnandet men 

lärandet är vägen till kunskap. Vidare säger hon att de elever som är trygga i 

inlärningssituationen har alla fördelar på sin sida. En trygg och glad inlärningssituation är a 

och o enligt Britt. Eva och Carola menar att elever kan och vet det de vet. Det är ju mera 
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färdigheter som de lär ut än själva kunskapen. Diana säger att om hon utgår från sitt ämne, 

idrott och hälsa, så ser hon den kunskapen inte i prestation, dvs. att den elev som hoppar 

längst eller springer snabbast är ”bäst”. Det handlar mer om förståelse för hur kroppen 

fungerar, förståelse för spelet i olika lekar och bollsporter, att kunna samarbeta i grupp, ta 

hänsyn och ha förståelse för att alla elever är olika med olika förutsättningar.  

 

5.15.1 Har du någon inlärningsteori i din undervisning? 

Angående inlärningsteorier så menar både Carola och Eva att de inte medvetet använder sig 

av några sådana. Eva säger att det var ju 15 år sedan hon läste om Piaget och övriga teoretiker 

och då var det intensivt men hon använder sig inte av detta, och tänker exempelvis att nu har 

hon gjort det där utifrån den teorin. Här håller Britt med och säger; säkert använder jag teori 

men inte så att jag tänker på det. Diana tycker det är svårt att säga eftersom hon glömt bort 

vad alla olika inlärningsteorier står för men hon utgår alltid ifrån att alla lär sig på olika sätt. 

Vid instruktioner försöker hon använda sig av så många sinnen som möjligt, hon berättar, ritar 

på tavlan och visar med kroppen och använder sig även av ”rollspel”. Anna deltar inte i denna 

fråga. 

 

5.16 Sammanfattning och analys 

Lärarna här har lite olika perspektiv på kunskap. Britt och Diana betonar trygghet, hänsyn och 

förståelse i inlärningssituationen medan Eva och Carola framhåller att det mera är färdigheter 

än kunskap som de lär ut. Björklund-Boistrup menar att det är svårt att veta säkert vad en elev 

kan. Det som möjligtvis kan sägas något om, är vilket kunnande en elev visar genom sina 

prestationer. Hon menar att det är detta vi bedömer och inte kunskapen (Björklund-Boistrup, 

2005, s.121). Jag ser det som att dessa prestationer är detsamma som de färdigheter Eva och 

Carola framhåller. Ingen av lärarna använder medvetet någon inlärningsteori men att de finns 

med omedvetet i deras undervisning. Eva menar att det var ett tag sedan, under sin utbildning, 

som hon aktivt höll på med inlärningsteorier och Diana håller med då hon inte minns vad alla 

teorier står för. Eftersom de flesta av lärarna i studien har arbetat länge kan jag se det som 

förståeligt att man inte kan komma ihåg allt om de olika inlärningsteorierna. Däremot kan jag 

utifrån intervjusvaren i helhet, se att lärarna omedvetet har tillägnat sig vissa delar av 

teorierna som fungerar för just dem. 
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6 Avslutning 

Det som begreppet bedömning betyder för lärarna är att de tar reda på var eleven befinner sig 

nu, i sin utveckling. I denna utveckling ingår såväl kunskap som lite av den sociala delen. 

Det är viktigt menar lärarna att se det positiva, att bedömningen sker regelbundet och de 

dokumenterar den noggrant. Det finns en negativ inställning till ordet bedömning, som genom 

några av lärarnas tidiga erfarenheter förknippas med stora krav på eleven, att bli jämförd. 

Bedömning har inte heller överlag funnits med i lärarnas utbildning. 

 

Bedömningen fokuseras på utvecklingssamtalet men finns även med i den dagliga, ordinarie 

undervisningen. Där förekommer den som ett naturligt inslag i form av diagnosmaterial i 

matematik och läs- och skrivutveckling. Den formativa bedömningen dominerar men är inte 

alltid synlig för betraktaren, då den till stor del dokumenteras i lärarens minne. Då alla lärarna 

i undersökningen arbetat mellan 10-30 år och deras medelålder är 50 så innebär det att de alla 

har en lång erfarenhet bakom sig. Anna säger att hon som lärare ofta blir kritiserad för att ha 

”allt i huvudet”. Så när Britt menar att det är hennes lärarerfarenhet som gör att hon kan se om 

eleverna når målen eller inte, och detta med eller utan underlag så är det inte för att framhäva 

sig själv, utan det är mer som en självklarhet. Jag som blivande lärare kommer att behöva stöd 

i början i form av bra bedömningsunderlag innan jag istället kan förlita mig på min egen 

erfarenhet. 

 

Den summativa bedömningen förekommer till viss del, då i form av nationella provet i skolår 

3 och vissa tester i matematiken. Lärarna talar om för eleverna att de kommer att bedömas 

men de använder inte själva ordet bedömning i det sammanhanget. Fördelar med 

bedömningen är att man kan se elevens styrkor respektive svagheter och sedan arbeta utefter 

detta. Nackdelar är att det är tidskrävande och att man inte vet hur eleven själv upplever 

bedömningen. Eleverna är själva delaktiga och medvetna om bedömningen till en viss del. 

Några av lärarna anser att eleverna inte kan utvärdera sin egen kunskap i skolår 1-3. 

Bedömningen resulterar i IUP och det skriftliga omdömet. I undersökningen så anser alla 

lärarna att IUP är bra och konkret. Nackdelen är att det kan vara svårt att formulera sig sakligt 

och tydligt i denna. Det kan, som Eva nämner, ha sin förklaring i att de inte har fått tillräcklig 

information eller utbildning om rutiner kring IUP: n. 
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De skriftliga omdömena ses av lärarna som i huvudsak något negativt och onödigt, flera 

menar att IUP är likvärdig och att det skulle räcka att ha denna. Skriftliga omdömen är 

tidskrävande och på hösten i skolår 1 har de inte hunnit följa elevens utveckling så länge. Mål 

att uppnå i IUP: n ligger på en så låg nivå att de i sig inte betyder något. Lärarna menar att 

föräldrarna gärna vill omsätta dessa omdömen till betyg. Några lärare frågar sig vem det är 

som så gärna vill ha dessa skriftliga omdömen överhuvudtaget? En intressant fråga kom upp i 

samband med de skriftliga omdömena, där läraren ska bedöma många ämnen. Vissa av dessa 

ämnen, till exempel musik upptar inte någon större del av timplanen och det finns inga tester 

eller prov i ämnet, så hur ska eller kan du som lärare bedöma detta på ett rättvist sätt? Här kan 

jag se att man som lärare behöver ha en stor kompetens i de flesta ämnen men att det 

samtidigt inte finns eller är så stort undervisningsutrymme för de flesta ämnena i skolår 1-3, 

då det grundläggande är matematik och läs- och skrivutveckling. 

 

När det gäller de nationella proven i skolår 3 som för första gången genomfördes i våras så 

menar lärarna även här att dessa tar lång tid både att planera inför, genomföra och rätta. De 

påpekar att resultaten inte är överraskande då de redan vet hur eleverna presterar. Provet i sig 

är ändå bra upplagt och eleverna verkar tycka de är roliga. Lärarna har istället förslaget, att 

det kunde vara bättre att ha detta som ett arbetsmaterial under hela året. Lärarna har lite olika 

synsätt på vad kunskap är. Från en betoning på trygghet, hänsyn och förståelse i 

inlärningssituationen till att vara mera färdigheter än kunskap som de lär ut. De olika 

inlärningsteorierna finns omedvetet med hos lärarna i en blandad, egenkomponerad form. 

 

Mina slutsatser, utifrån de intervjuer jag gjort är att bedömning i sin helhet ses som något av 

mindre relevans i skolår 1-3. Bedömningen förknippas med betyg, att jämföras, det 

summativa. Den form av bedömning som ändå sker i dessa årskurser är av den formativa 

varianten, den som blickar framåt vilket jag anser vara positivt. Det framkommer rätt tydligt 

att lärarna inte baserar sina åsikter på vare sig vetenskap eller forskning utan på sin yrkes- och 

livserfarenhet. Till sist, lärarna i denna studie har, vilket jag anser vara det mest väsentliga, 

eleven som utgångspunkt i sitt bedömningsarbete. 

 

6.1 Konsekvenser för läraryrket och vidare forskning 

Bedömning av kunskap är ett minst sagt utbrett ämne och det kommer alltid att vara aktuellt 

så länge som det finns en skola. De senaste åren har inneburit stora förändringar av 
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bedömningen i skolår 1-3 i och med införandet av de skriftliga omdömena och nationella 

proven. Detta gör att högre krav ställs på mig som lärare och på min undervisning. För att 

nyutbildade lärare ska kunna bedöma på ett bra och rättvist sätt behövs det utbildning i olika 

bedömningsmetoder. Det är grundläggande att man som lärare får en helhetsbild av eleven, 

vilka styrkor och svagheter han eller hon har för att kunna hjälpa elevens vidareutveckling. 

Bedömningen ska då ske kontinuerligt och inte endast vid en viss tidpunkt. Läraren kan då 

göra en samlad bedömning där den vardagliga verksamheten och elevens framsteg inriktas på 

utvecklingen i elevens arbete vilket är en betydelsefull del i det formativa undervisningssättet 

och bedömningen. Självinsikten är även den en viktig del av bedömningsprocessen. Vad är 

det jag har med mig i bagaget, vilket är mitt synsätt på bedömning och kunskap och hur 

påverkar det min undervisning och hur jag ser på eleverna? Att komma ihåg att inte bara 

bedöma eleven utan även göra en utvärdering och analysera mitt eget agerande. Behöver 

något ändras i det jag gör? Det man som lärare behöver ha i åtanke angående bedömning, som 

även de flesta lärarna i studien uttryckte, är att elever i de lägre åldrarna inte utvecklas i 

samma takt och har därför olika förutsättningar. 

 

 

Angående vidare forskning så har jag under arbetets gång blivit intresserad av flera aspekter 

av bedömning. Det skulle vara intressant att göra en utökad undersökning med flera skolor 

och lärare för att se hur bedömningen ser ut, exempelvis med den formativa sådana. Man 

kunde tillföra observation till undersökningen och vara i klassrummet under en längre 

tidsperiod för att se hur bedömningen fungerar och ser ut i praktiken. Jag har i detta arbete 

begränsat mig till uppfattningarna om bedömning hos lärare i grundskolans tidigare år. Jag 

hade kunnat göra ytterligare begränsningar i form av hur bedömning ser ut i ett specifikt 

skolämne eller valt att se på frågan ur andra synvinklar. Ett uppslag för vidare forskning i 

ämnet kunskapsbedömning är ett nytt perspektiv, med frågeställningar som exempelvis berör 

hur eleverna själva ser på bedömning. Vidare vore det intressant att undersöka om några år, 

om eller hur synen på bedömning eller dess roll, kommit att ändrats efter införandet av de 

nationella proven i år 3 och de skriftliga omdömena från år 1 och vad detta har inneburit för 

eleverna, både kunskapsmässigt och psykologiskt. 
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Bilaga 1 
 

INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN, GRUNDSKOLA 
 
 
 

Namn:_____________________________ Klass:_____ Datum:________ 
 

 
 

Nuläge - elevens förmågor, intressen och starka sidor: 
 
 
 
 

På väg mot – elevens utvecklingsområden och mål: 
 
 
 
 

Vad behövs – vilka insatser behövs för elevens måluppfyllelse och för fortsatt 
utveckling och lärande? 

 
 
 
 

Övriga överenskommelser och ansvarsfördelning: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven:____________________________   Målsman:_____________________________ 

 

Lärare:_____________________________  Målsman:_____________________________ 

 

 

 



 44 

         Skriftligt omdöme skolår 1-3                                                              Bilaga 2 
 
 

Elev:                                                                 

Klass:                                                                          

Ansvarig lärare:                                                                

Datum:                                                                          

 

Målppfyllelse 

Ämne                         Når  Är på väg        Når inte Kommentarer       

      målen målen  målen 
(Når inte eleven målen ska åtgärdsprogram 
upprättas) 

Idrott och hälsa             

          

          

Musik                                       

              

          

Textil och Trä- och                                   

metallslöjd                                    

(fr .o.m skolår 3)                                         

Svenska                            

   

          

Engelska                                 

   

          

Matematik                      

   

          

So (Geografi, historia, 
Religions- och                    

   

          
Samhällskunskap)                                         

No (biologi, fysik, kemi, 
teknik) 

   

          

Livskunskap            

 
  

 

 
  

 

 
  

 

          
Skolans val                                     

 

Elevens ansvar: 

 

    Ja Nej Kommentarer   

Aktiv på lektionstid           

Sköter läxor           

Samarbetar            

Arbetar självständigt           

Tar initiativ             

 

Elevens närvaro:                                     Kommentar:       

 

Utvecklingsmöjligheter/tillvägagångssätt:     
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Bilaga 3 

 

Exempel på lokala mål i några ämnen i år 3 

 
Idrott och hälsa 
 
År 3 
Eleven: 

 Dansar enkla danser tillsammans med andra 

 Provar på olika bollspel/lekar 

 Provar på många olika rörelseaktiviteter 

 Orienterar på skolgården med karta 

 Simmar 25 meter på djupt vatten 

 Förstår skillnaden på djupt och grunt vatten 

 Vårdar naturen och dess närmiljö 

 Känner till de stora idrotterna 

 

 
Matematik. 

 

Mål år 3 
 

De fyra räknesätten 

Eleven:  

 Räknar med tal inom talområdet 0–1000 

 Räknar med 3-siffriga tal med och utan 10-talsövergång. 

 Räknar algoritm med 3–siffriga tal med två minnessiffror 

 Löser problem inom talområdet 0–1000 

 Räknar med tiotalsövergång inom talområdet 0–1000 

 Räknar med subtraktionsalgoritm, tresiffriga tal med tiotalsövergång inom talområdet 0–1000. 

(växling över både 10-tal och 100–tal, räknar med lån)  

 Räknar med multiplikationstabellerna 0–5 samt tabell 10 

 Löser problem inom tabellerna 0–5 samt tabell 10 

 

 

Tid, vikt, längd, volym, tabeller och diagram 

Eleven: 

 Räknar med hel- och halvtimmar, kvart i och kvart över samt 5- och 10- minutersintervaller  

 Räknar med digitaltider som ovan 

 Kan årstider, veckodagar, månader samt antal dagar och antal veckor under året 

 Löser problemtal om tid 

 Arbetar med g, hg och kg  

 Hanterar våg 

 Räknar benämnda uppgifter om vikt, lästal. 

 Räknar med mm, cm, dm och m 

 Räknar benämnda uppgifter om längd, lästal. 

 Räknar med liter och dl 

 Känner till cl och ml 

 Använder liter- och decilitermått 

 Löser enkla uppgifter om volym 

 Ritar och förstår ett stapeldiagram 
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Geometri 

Eleven: 

 Räknar, mäter och ritar enkla uppgifter med anknytning till geometri, cirkel, triangel, 

kvadrat och rektangel 

 

 

Bråk och decimalform 

Eleven:    Känner till begreppet ½ 

 

Svenska 

Mål år 3 
 

Tala – Lyssna 

Eleven: 

 Fortsätter på en berättelse och anknyter till egna erfarenheter 

 Berättar om aktuella händelser och vad man lärt sig 

Läsa 

Eleven: 

 Fortsätter på en berättelse och anknyter till egna erfarenheter 

 Identifierar ord i texten 

 Läser med flyt 

 Når till punkt 15 i LUS -schemat 

Skriva 

Eleven: 

 Formulerar en upplevelse i skrift 

 Börjar förbättra sin egen text 

 Börjar använda datorn som ”penna” 

 Börjar träna på att använda ordlista 

 Stavar högfrekventa ljudstridiga ord 

 
 

 

 

 

 

 


