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The purpose of this essay is to discover what Formative Assessment is used for in practice and also how 

teachers use the Curriculum for elementary school, preschool and after-school activity 2011 (Lgr 11) in 

their Formative Assessment work. 

 

The questions are as follows: 

• What considerations do teachers take into account when assessing a student? 

• How do teachers view assessment for learning? 

• How do the teachers consider formative assessment works in relation to Lgr 11? 

 

I have used a qualitative research method to answer my questions. I have interviewed five teachers 

regarding their view on and experience with assessment. Using a hermeneutic approach I have tried to 

retrieve a deeper meaning from my interviewees regarding formative assessment. I have approached 

formative assessment using the socio-cultural perspective because I believe it to be the best fit. 

 

All of the informants believe formative assessment has made it easier to assess students and also that it 

works very well together with Lgr 11. A well done and effective formative assessment is always 

according to the teachers in the study based in the dialog and interaction with the student with-in the 

socio-cultural integration. The interaction between teacher and student is central to the success of his/her 

education. Through communication the teacher helps the student to understand abstract concepts and 

connect them to their earlier experiences. Especially during the earlier school years where the teachers 

seem to be more reluctant towards giving out a written grade. 
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Inledning. 
I dag bedömer vi i stort sett allt vi ser och upplever i vårt samhälle och dagens barn och elever utsätts 

ständigt för att bli bedömda inte bara i skolan utan även i samhället i stort. Barn bedömer också varandra 

både negativt och positivt. De behöver kvalificera sig för att få tillhöra ett visst kompisgäng och så 

vidare. Pressen på barn är idag större än på 1900-talet och den psykiska hälsan bland unga är sämre idag 

än förr. Trots detta har levnadsstandaren ökat för samma kategori. Detta beror enligt 

barnombudsmannen på att barnen utsätts för högre krav idag både i skolan och i samhället (Lundahl & 

Folke-Fichtelius 2010 s.61f). 

 

Bedömning i dagens skolor är ett väldigt aktuellt och omdiskuterat område. Förr i tiden låg fokus på hur 

man som lärare skulle betygsätta eleverna på bästa sätt, idag lägger man vikten mer på bedömning 

utifrån ett pedagogiskt arbetssätt för att eleverna ska nå sitt slutbetyg och kunskapsmål i ett ämne. Det 

pågår således en förändring i våra skolors bedömningsprocess, där ett relativt nytt pedagogiskt redskap 

som kallas formativ bedömning är i fokus. Formativ bedömning är ett begrepp som innebär bedömning 

för lärande och syftet med detta sätt att bedöma elever är att stödja eleverna i deras lärande men 

samtidigt är denna bedömningsprocess även en hjälp för läraren att utveckla sin egen undervisning 

(Lundahl 2011). Christian Lundahl lyfter fram i sin bok ”Bedömning för lärande” att bedömning är ett 

mycket effektivt pedagogiskt redskap om lärarna använder redskapet på ett bra sätt (Lundahl 2011).  

 

På Skolverkets Youtube sida lyfter Gudrun Erickson fram och talar om att det finns olika uppfattningar 

och attityder om bedömning i dagens samhälle många associerar bedömning med granskning och 

kontroll. Detta kan i och för sig också förekomma i en positiv klang men det vanligaste är tyvärr 

tvärtom. Bedömning kan även uppfattas som makt och disciplinering och som att gå till tandläkaren, 

något de flesta bara vill få överstökat. Det finns inte så många som vill bli dömda eller gå till 

tandläkaren och vi lärare och elever ska istället se på bedömning som en positiv pedagogisk potential 

(Skolverket – Youtube 2012-11-08).                                                                                                               

 

Uppsatsen kommer fokusera på bedömning för lärande och hur bedömning används som pedagogiskt 

redskap. Skolverket skriver i sin bok ”Kunskapsbedömning i skolan” (2011) att kunskapsbedömning av 

elever utgör en utav de centrala delarna i en lärares kompetens och ska även fungera som en kärna. Trots 

detta så har jag förstått och även uppmärksammat bland annat på min Verksamhetsförlagda utbildning 

(Vfu), hur svårt det är med den dagliga bedömningen av elevers arbete.  
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Lärarna tvekade ofta inför hur de skulle ge eleverna feedback på deras arbeten och eleverna visste ofta 

inte vad som var bra eller mindre bra i deras arbeten. Ibland lyssnade inte eleverna klart på vad läraren 

skulle säga utan tog sitt papper och gick med huvudet halvägs hängande ner till golvet med en ledsen 

min. 

 

Jag kommer att fokusera mitt examensarbete på hur bedömning kan gå till inne i klassrummet samt hur 

den formativa bedömningen som innebär att stödja och hjälpa eleverna framåt i sitt lärande går till. Jag 

anser att detta är väldigt viktigt att ta reda på inför mitt kommande yrkesval. Därför vill jag fördjupa mig 

i ämnet så att jag kan erbjuda mina framtida elever en bra kompetens inom bedömning. Min 

förhoppning med mitt examensarbete är att det kommer att underlätta för både mig själv och andra 

studenter och lärare i vår framtida bedömning av elever. Föräldrar kan också ha nytta av mitt arbete för 

att se hur lärare arbetar när de vägleder och stödjer deras barn fram till kunskapsmålen.                                         
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Bakgrund. 
Bedömningen förr och nu. 

Bedömning för lärande ska finnas med i undervisningen och i själva lärandet. Målen med 

undervisningen ska vara klara och lätta för eleverna att förstå, läraren har därför en viktig uppgift 

framför sig att hjälpa eleverna att förstå vilka kunskapskrav de ska uppnå. Det finns tre centrala delar 

inom bedömning för lärande som jag kommer att behandla i detta examensarbete dessa är 

självbedömning, kamratbedömning och feedback men först kommer jag att beskriva kunskap och 

lärande samt gå igenom vad formativ och summativ bedömning är (Harrison och Howard 2012 s.12).                  

 

Den politiska styrningen har sedan 1990-talet förändrat vår svenska skola. Förr användes bedömning för 

att kontrollera vad eleverna hade lärt sig, det var vanligt att man särskilde på bedömning och lärande. 

Läraren stod enskilt för bedömningen av eleven och detta skedde oftast med skriftliga prov, där 

resultatet redovisades i poäng. Som lärare är det på så vis svårt att veta vilka mål eller kunskaper 

eleverna behöver mera tid till eller vad eleverna faktiskt har lärt sig då kvaliteten på svaren inte var av 

betydelse så länge det var ”rätt” svar. Eleverna fick inte arbeta med någon form av hjälpmedel och 

huvudvikten befann sig i de rätta svaren. Det var även en så kallad normalrelaterad bedömning, vilket 

innebär att eleven jämfördes med andra elever där de centrala låg på resultatet av elevens kunskaper och 

färdigheter. Om de flesta svarat rätt på en fråga så bildade de en allmän måttstock för alla elever.           

Sverige har betyg och prov som mått på skolresultaten, detta är lite riskabelt och därför måste man veta 

vad man mäter och om man är osäker på resultatet så ska man inte använda det som underlag. Våra 

svenska nationella prov hade som syfte att mäta elevernas resultat och inte skolornas, men har istället 

blivit ett underlag för att mäta enskilda skolors och kommuners resultat. Hur man ska se på lärares olika 

bedömningar och de externa bedömningarna har blivit ett problem eftersom det i Sverige är läraren som 

bestämmer och lärarens betyg ska överens stämma med provbetyget. Om det uppstår skillnader mellan 

skolor och kommuner läggs detta på lärarnas ansvar och de står som ansvariga för problemet. Det 

uppstår problem mellan subjektiv och objektiv bedömning. Ska den som känner eleverna bäst få avgöra 

betyget eller någon som har en objektiv syn (Lundahl 2011 s.41f). 

 

Idag ser man på bedömning ur ett nytt perspektiv där eleven ska vara delaktig i sin bedömning, 

tillsammans med läraren bedömer de tillsammans var eleven befinner sig och hur eleven ska gå vidare i 

sitt lärande. Bedömningen sker för att främja elevens lärande och detta bör ske kontinuerligt. Det är inte 

längre kunskaper och färdigheter hos eleven som bedöms utan förståelse och förmågor där exempelvis 

kreativitet, kommunikation, kritiskt tänkande och problemlösning behandlas.  
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Idag är det olika processer som är i fokus och inte produkten eller de rätta svaren, utan istället olika 

innehållsrika frågor som eleven ställer och lärdom av olika erfarenheter. Bedömningen har också flyttats 

från att jämföra olika resultat mellan elever till mål och kunskapsrelaterad bedömning vilket innebär att 

man tittar på vart eleven befinner sig gentemot de mål som ska uppfyllas. Idag tittar man inte heller på 

poängresultat i samma utsträckning som förr, utan på elevens starka respektive svaga sidor och vad som 

behöver utvecklas och vilka framsteg eleven gör.  

 

Bedömning grundar sig på olika teorier och hur eleven lär sig inom exempelvis matematik. Eleverna får 

använda sig av varandra och ta hjälp av olika minnesstöd och tankeverktyg.  Idag har vi även lämnat 

fokuset på skriftliga prov och använder oss mera utav olika typer av dokumentation. Idag används 

bedömning mer för att fastställa var eleven befinner sig i sitt lärande. Bedömning har idag ändrats från 

relativa betyg till målrelaterade betyg vilket medförde en annan syn på prov och bedömning från 

bedömning av lärande till bedömning för lärande (Lundahl 2011 s.51f). 

 

Vad är bedömning i skolan? 

Enligt Skolverket är kunskapsbedömning något som ska ske på ett pedagogiskt och medvetet sätt när 

man ska bedöma en elevs kunskapsutveckling. Inom lärares kompetens ska kunskapsbedömning utgöra 

en central roll och fungera som en pedagogisk kärna. En kunskapsbedömning ska vara framåtsträvande 

och med en bra kommunikation med eleven kan detta ge ett stöd för elevens lärande (Skolverket 2011 

s.4f). Bedömning i skolan ska stärka elevers lärande och gynna en livslång lust av lärande samt de 

demokratiska värderingar och det individuella ansvarstagandet hos eleverna (Lundahl 201l s.12).  

 

Betyg och bedömningar skapar en makt position mellan bedömaren och den som blir bedömd.            

På 1970-80 talet var det en politisk fråga när man talade om betyg eftersom betygen och proven ofta 

bekräftade sociala skillnader i vårt samhälle. Betyg och prov, förstärkte även de sociala skillnaderna i 

vårt samhälle. Detta är något som påverkades av det relativa betygsystemet där bedömningarna ledde till 

andra bedömningar och inte till de nådda målen, eftersom stegen i betygskalen endast skulle fördelas vid 

ett bestämt antal elever och härstammar ifrån den såkallade Gauss-fördelningen där varje steg var fem. 

Bedömningar som lärare gör av elever blir skolans resultat vilket också medför bedömningar av lärarnas 

arbete. Detta är viktigt då man idag har rätt att välja skola och skolan behöver då kunna visa upp ett bra 

resultat för omvärlden för att bli vald. Bedömning för lärande ses idag som ett effektivt sätt för att 

förbättra våra svenska skolors resultat (Lundahl 2011 s.14f).  
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Bedömning av elever görs av många olika anledningar i skolan. En utav dessa är helt enkelt för att man 

som lärare ska kunna veta vad eleven har lärt sig av hans/hennes lektion. Som lärare kan man inte utgå 

ifrån att alla elever har lärt sig att exempelvis skriva en faktatext bara för klassen har arbetat med detta i 

en längre period utan de måste följas upp och utvärderas. En negativ effekt av betygssättning är 

”bankmodellen” vilket innebär att eleverna får behålla betyget även fast eleven har glömt bort vad 

han/hon har lärt sig direkt efter provet. Oftast består proven mestadels även av sådant som läraren gått 

igenom och eleverna frågar också om ny information kommer att tas upp på provet. De flitiga eleverna 

gör då sitt bästa på provet för att sedan ”släppa” ämnet. Detta blir en såkallad ytlig inlärning. Därför 

anser många forskare på senare tid att bedömning för lärande ger en mer övergripande förståelse, för 

vad elever lär sig än att i slutet av kursen ha ett enda stort prov (Dylan, 2011). 

 

 

Syfte.                                                                                                                                

Syftet med detta arbete är att undersöka vad formativ bedömning innebär i praktiken samt hur lärare 

använder sig av Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) i sin 

formativa bedömning.  

 

 

Frågeställningar. 

• Hur resonerar lärare när de ska bedöma en elev? 

• Hur ser lärare på vad bedömning för lärande är? 

• Hur anser lärarna att formativ bedömning fungerar i relation till Lgr 11? 
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Teoretiska perspektiv på lärande. 
Sociokulturellt perspektiv. 

Det finns olika teorier när det gäller lärande och hur elevernas lärande och kunskap utvecklas.           

Den teori som passar bäst in på formativ bedömning är sociokulturella teorin och denna bottnar i en 

konstruktivistisk kunskapssyn. Denna form av teori har även utvecklats ur en kognitiv teori, skillnaden 

är dock i jämförelse med det kognitiva att i det sociokulturella perspektivet ser man på individen i en 

interaktion där både socialt och kulturellt meningsskapande är grunden i ett lärande sammanhang (Korp 

2003 s.64).  

 

Inom det sociokulturella perspektivet är redskap väldigt viktigt för lärande och utveckling. Människan 

får mer och mer redskap under tidens gång exempelvis först kom pennan, papper, datorer och så vidare, 

dessa kallas artefakter. Inom det sociokulturella perspektivet är kunskap något som individen använder 

sig av i sitt tillvägagångssätt i vardagen exempelvis hur människan löser problem, eller för sig i 

kommunikationer och praktiska situationer utefter dennes erfarenheter (Säljö 2000 s.125).           

En sociokulturell metafor är appropriering som innebär att människan finner intellektuella redskap eller 

lär sig hantera fysiska redskap som sedan används i olika situationer eller för olika syften. Detta är något 

som ständigt kan förändras eller utvecklas vidare (Säljö 2000 s.152). 

 
Synen på lärande.          

Lev Semenovic Vygotskij föddes 1896 och dog i tuberkulos endast 38 år gammal, men trots hans korta 

levnadstid har Vygotskij blivit en av de mest kända och framgångsrika personer inom psykologin 

tillsammans med bland annat Freud och Piaget. Vygotskijs har till exempel skrivit en doktorsavhandling 

om konstens psykologi vilket är en avhandling om hur människan tolkar och förstår sin omgivning med 

hjälp av språket, denna avhandling framställer människans kulturella utveckling där människans 

medvetande kopplas samman med människans tankar och känslor (Vygotskij 1995 s.7f).           

Vygotskijs teorier föder en väg för skapande pedagogik i våra skolor idag och i utvecklingen är dialogen 

med en vuxen nödvändig för en bra inlärning (Ibid. 1995 s.10). 

 

Vygotskij anser att människans psykologiska redskap som vi behöver för att tänka och kommunicera är 

språket men även olika begrepp, alfabetet, siffersystemet och formler. Genom språket förmedlas 

sociokulturella erfarenheter människor emellan (Forsell 2011 s.163f). Vygotskij menar att det är genom 

människans erfarenheter i ett socialt och kulturellt samspel med andra som vi formas till tänkande, 

kännande och kommunicerande människor.  
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Vårt språk är ett gemensamt redskap där olika erfarenheter upplevs och dessa förs över till kommande 

generationer, vilket innebär att språket har väldigt stor betydelse för lärande och utveckling (Ibid. 2011 

s.153f). 

 

Vygotskij hävdar att människan är både biologiska och kulturella individer. Den biologiska 

utvecklingen har sin början vid födelsen och därefter lär vi oss krypa, gå, springa och så vidare, den 

biologiska utvecklingen ser i princip lika ut för alla människor oavsett var vi befinner oss i världen.  

Däremot när vi människor börjar kommunicera med vår omvärld så ser vår utveckling olika ut på grund 

av de sociokulturella förhållandena (Ibid. 2011 s.161). Med detta menar Vygotskij att barnets utveckling 

förändras från biologiska faktorer till sociokulturella relationer (Säljö 2000 s.36). Inom sociokulturellt 

perspektiv är det Vygotskijs syn på lärande och det sociala sammanhangen som är grunden för 

utveckling. Han menade att läraren ska kunna se var eleverna befinner sig kunskapsmässigt och hur 

eleven ska kunna vidare utvecklas från sin nuvarande position, och med hjälp av sina klasskamrater och 

läraren möts de i den proximala utvecklingszonen (Korp 2003 s.67). 

 

Vygotskijs proximala utvecklingszon innebär ett avstånd mellan det barnet klarar av själv, utan hjälp av 

andra, och det barnet klarar av med hjälp av andra och av så kallad liten scaffolding, stöttning, leder 

man barnet framåt i utvecklingen. Utvecklingszonen är ett analytiskt begrepp och utvecklingen sker i 

aktiviteter barnet erövrar nya färdigheter och kan med hjälp av dessa utveckla andra färdigheter och nya 

utvecklingszoner infinner sig på så vis presenteras nya sociokulturella erfarenheter och färdigheter hela 

livet (Forsell 2011 s.165f).  

 

Elever lär sig genom att utforska och samarbeta med andra människor det är grunden för detta synsätt. 

Eleverna lär sig av andra elever och lär andra elever deras egen kunskap (Harrison och Howard 2012 

s.15). Inom den sociokulturella teorin är den språkliga kommunikationen central (Korp 2003 s.68).                      

 

Vygotskij menade även att en lärarens uppgift är att få barnen engagerade samt att väcka deras intresse 

om ett ämne, för att eleven ska kunna utvecklas. Då möter man eleven i den proximala zonen och fångar 

upp deras intresse samt lusten och nyfikenheten att lära sig vidare (Johannson, och Samuelsson, 2003 

s.108). Läraren ska skapa förutsättningar både för det sociala samt det aktiva lärandet, metoden är 

väldigt viktig eftersom det är den centrala delen i lärandet (Kroksmark 2003 s.455). 

 

Vygotskij till skillnad från Piaget anser inte att mognad och olika barns stadier har och göra med deras 

lärande utan interaktion med andra är utveckling och lärande. 
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Han menar att människor alltid lär sig något nytt och nya sätt att tänka och förstå sig på världen, en 

dynamisk process (Forsell 2011 s.166f). Piaget anser att handling är en viktig del för barns lärande, 

Piaget anser att det är genom handling som barnet möter verkligheten och får nya erfarenheter. Det finns 

tre viktiga begrepp enligt Piaget dessa är Assimilation, Ackommodation samt Adaption. Assimilation 

innebär att barnet tar den yttre verkligheten in till sitt inre och detta sker genom en handling, genom 

ackommodation omskapar sedan barnet tankestrukturen utefter erfarenheten, vilket leder till process 

som kallas adaption, vilket innebär att barnet har gjort en ny anpassning. Piaget menar att Assimilation 

innebär en utvecklingsgång där barnet upptäcker nya erfarenheter och upplevelser av sina tidigare 

erfarenheter. Barnet börjar då tänka om och bearbeta den nya informationen i förhållande till sina gamla 

erfarenheter. Barnet har då konstruerat en ny kunskap och det innebär att en ackommodation har skett då 

barnet lärt sig något nytt (Kroksmark 2003 s.420). I ett sociokulturellt perspektiv menar man att 

kunskaper är något som barnet använder i sitt handlande och funktionerar som en resurs för barnet i 

hans/hennes dagliga liv (Säljö 2000 s.125). 

 

Vygotskij menade att det är i skolan som eleven får möta skriftspråket och olika begrepp som de inte har 

så mycket erfarenheter av tidigare, lärandet behöver då komma uppifrån och ned vilket ställer höga krav 

på eleverna eftersom de är i behov av att omtolka sina tidigare erfarenheter. Samspelet mellan läraren 

och eleven är därför det centrala för om undervisningen lyckas, genom kommunikation mellan lärare 

och elev får eleven hjälp att förstå abstrakta begrepp och koppla samman dessa med sina tidigare 

erfarenheter (Forsell 2011 s.170). 

 

Synen på kunskap. 

Kunskap är något som är format i sociala konstruktioner där både historiska, sociala, kulturella samt 

politiska förutsättningar utgör en viktig roll. Kunskap kan ses annorlunda av människor beroende på 

vilken samhällsklass, kultur eller tid man befinner sig i (Korp 2003 s.67f). 

 

Språket används som ett redskap mellan samhället och den inre människan och fungerar som ett band 

med den yttre kommunikationen och det inre tänkandet. Interaktionen mellan människor leder till nya 

sociala erfarenheter som föds genom språket. Inom det sociokulturella perspektivet benämns detta som 

det inre samtalet som finns inuti varje människa, det vill säga när vi analyserar och tänker ut hur vi ska 

agera i och av olika handlingar (Forsell 2011 s.164f). Språket hjälper även oss människor att kunna 

översätta kunskaper bildligt för att skapa en förståelse om något. Vi analyserar våra handlingar och 

finner då nya vägar att gå eller genom gamla erfarenheter lära andra hur exempelvis ett problem kan 

lösas (Säljö 2000 s.34). 
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Tidigare forskning. 
Summativ bedömning. 

Skillnaden mellan formativ och summativ bedömning är hur dessa två används. Formativa syftet är att 

stödja eleverna i deras lärande. Summativa syftet är att betygsätta eller ge eleverna omdöme, men detta 

innehåller inte någon information om hur eleven kan ta sig vidare i sitt lärande. Detta innebär att den 

bedömningen måste vara tillförlitlig och därför kan den inte göras utav exempelvis ett enda provtillfälle 

utan måste samspela med den formativa bedömningen för att kunna se elevens helhet av kunskap. 

Formativ och summativ bedömning ska utgå ifrån samma mål men i ett betyg finns inte den information 

av elevens kunskaper och mål synliga på samma sätt, vilket medför att eleverna har svårt at urskilja vad 

som har uppfyllts och därmed gör det svårt för eleven att veta vad den ska utveckla vidare (Jönsson 

2011 s.139f).  

 

Det formativa och summativas olika bedömningssyften kan förvirra lärare i deras arbete. För att inte 

lärare ska känna sig som varken domare eller coach bör de vara tydliga med sina syften samt att 

eleverna förstår när det sker en formativ bedömning eller en summativ bedömning. Dessa två olika 

bedömningssyften fungerar i ett samspel med varandra exempelvis ett prov som har en summativ 

bedömning kan innan betyget fastslås användas formativt och förstärka elevens lärande i och med att 

förklaringen i provet berättar om elevens kunskaper. Och utefter detta kan läraren planera sin 

undervisning så att eleven tar sig vidare i sin kunskap (Skolverket 2011 s.17f). 

 

Summativa bedömningen påvisar elevens kompetens i ett ämne och kan därför bli avgörande av elevens 

yrkesval, eftersom om betyget blir lågt eller inte godkänt kan det hindra elevens möjligheter att fortsätta 

studera på exempelvis Högskola. Eleven kan försöka kompensera sina betyg med högskoleprov eller 

med meriter om han/hennes betyg inte räcker till i ett urval till någon utbildning. Dock ska våra svenska 

skolor erbjuda alla elever så mycket stöd och undervisning så att de får godkänt i matematik, svenska 

och engelska som är våra kärnämnen. Summativa bedömningen är även avgörande för om utbildningar, 

kurser och program ska få existera över huvudtaget om bedömningen på en kurs exempelvis är dålig kan 

kursen bli tvungen att tas bort. Den formativa bedömningen har en viktig roll när det gäller elevers 

betyg eftersom elevens kunskap hela tiden utvärderas och de försöker hitta andra vägar till förbättring 

för att nå målen (Korp 2003 s.77f). En forskning av Harlen och Deakin-Crick, 2004 visade att olika 

typer av prov och tester av elevernas kunskap bromsar deras motivation och försämrar kvalitén på 

undervisningen eftersom det handlar då om genomförande och inte av lärande. Formativ bedömning 

handlar om förbättringar och summativ om ansvarskrav. Summativ bedömning ser tillbaka i tiden och 

föredrar poäng och prov där kunskapen är insvept i ett betyg (Harrison och Howard 2012 s.45). 
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Formativ bedömning - Bedömning för lärande.  

Precis som i det sociokulturella perspektivet är bedömning för lärande något som sker i integrationen 

mellan människor. Formativ bedömning har sitt syfte i att stödja elevens lärande och tanken är att denna 

bedömning ska fungera som ett verktyg för lärande för både elever och lärare. Bedömning i 

klassrummet är väldigt viktigt för elevers lärande och formativ bedömning ska öka elevens lust att lära 

och deras potential att få lära sig, detta är vad Vygotskij menade att en lärarens uppgift är, nämligen att 

få barnen engagerade samt att väcka deras intresse om ett ämne för att eleven ska kunna utvecklas.            

Då möter man eleven i den proximala zonen och fångar upp deras intresse samt lusten och nyfikenheten 

att lära sig vidare (Johannson, och Samuelsson, 2003 s.108).  

 

Bedömningskulturen i klassrummet ska sträva efter att utveckla och analysera elevens lärande inte att 

döma eller fördöma en elev, enligt Pettersson figur (2005) i skolverkets bok 2011. Formativ bedömning 

slog igenom med Paul Black och Dylan Williams artikel ”assessment and classroom learning” denna 

artikel innehåller 580 vetenskapliga artiklar som producerades i cirka ett hundrasextio olika tidskrifter 

under 1980 och 1990-talet (Lundahl 2011 s.52). 

 

I en formativ bedömningsprocess ska målen för undervisningen enligt skolverket vara tydliga läraren 

och eleven ska tillsammans lokalisera var eleven befinner sig i relation till målen och eleven ska också 

veta hur han/hon ska göra för att komma vidare menar skolverket (Skolverket 2011 s.16).           

Det finns tre grundläggande frågor inom formativ bedömning och dessa ska enligt skolverket ställas 

såväl av lärare, elev och klass.  

 

Den första viktiga frågan är: vad är målet? 

Den andra viktiga frågan är: hur ligger eleven till i förhållande till målet? 

Den tredje grundläggande frågan är: hur ska eleven kunna ta sig vidare? 

 

Detta brukar summeras i fem olika nyckelstrategier som skolverket lyfter fram och presenterar i sin bok 

kunskapsbedömning i skolan (2011) om den formativa bedömningen. Första nyckeln är att eleverna 

måste själva förstå vad de ska lära sig och vad läraren har för syfte med sin undervisning. Det är viktigt 

att eleverna får känna sig delaktiga i detta och målen måste därför vara på elevernas nivå så att alla 

förstår. Eleverna behöver även veta vad som är en bra prestation av dem och vad som anses som mindre 

bra för att ta till sig målen detta bör ske i ett samarbete och samtal emellan lärare och elever. 
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Den andra nyckeln handlar om att ta reda på vad eleverna redan kan och detta bör ske i undervisningen. 

Formativ bedömning ska finnas med i undervisningen och undervisningen bör vara utformad så att 

eleverna genom frågor och uppgifter kan visa vad de har för kunskaper. Beroende på vad läraren 

därefter upptäcker vad eleverna har för kunskaper kan han/hon planera sin undervisning och sin 

planering för att möta elevernas behov. 

 

Den tredje nyckeln innebär att föra eleven framåt i sitt lärande detta kan ske med hjälp av läraren, eleven 

och elevens klasskamrater. Eleven får återkoppling och ett samtal mellan lärare och elev sker för hur 

eleven ska göra för att nå nästa mål. 

 

Den fjärde nyckeln innebär att eleverna hjälper varandra i sitt lärande och genom att ge varandra 

feedback lär de sig även själva hur en uppgift blir bättre vilket också leder till en bättre självbedömning. 

Den femte nyckeln innefattar elevens eget ansvar för sitt lärande och detta kan förstärkas om eleven lär 

sig att själv bedöma sitt eget arbete (Skolverket 2011 s.16f). 

 

The Big 5 - de fem viktigaste förmågorna i kursplaner och styrdokument. 

Universitetslektorn och läromedelsförfattaren Göran Svanelid har arbetat inom lärarutbildningen sedan 

1987 och har bland annat varit med och tagit fram nationella prov i SO-ämnen för årskurs sex och nio.            

Idag är han aktuell eftersom han har studerat grundskolans samtliga kursplaner för att finna ett enklare 

sett att tydliggöra vad de egentligen strävar efter i kursplanerna.  

 

Vilka mål och förmågor som eftersträvas i grundskolan är något som Svanelid har studerat. I hans studie 

och analys kom han fram till att de fem viktigaste förmågorna som finns i Lgr 11 och samtliga 

kursplaner är: analysförmåga, kommunikativ förmåga, metakognitiv förmåga, förmågan att hantera 

information, samt begreppslig förmåga dessa är sorterade efter de långsiktiga målen samt 

kunskapskraven. Dessa fem olika förmågor har Svanelid namngett ”The Big 5” och han anser att om 

lärare använder sig av dessa så får eleverna det lättare att nå målen. Vidare skriver han om att det också 

blir lättare att genomföra en begriplig pedagogisk planering med hjälp av ”The Big 5” som både lärare, 

föräldrar och elever kan förstå. Svanelid anser att föräldrar och elever ofta får ta del av obegripliga 

pedagogiska planeringar inom många olika ämnen, därför bör dessa bli mer förståliga för de berörda. 

Utifrån detta hittade Svanelid ett mönster i grundskolans samtliga kursplaner.  
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I Lgr 11 finns det 71 olika mål vilket är en förbättring från Lpo94 som innehöll ungefär 500 olika 

strävansmål. I alla dessa mål finns dessa fem förmågor, fast på olika sätt. Om vi vet att dessa förmågor 

är dem som ständigt ska utvecklas, så menar han att man även som lärare får det lättare att veta vad som 

bör bedömas. The Big 5 följer eleverna under hela grundskolan och de tre första förmågorna inom The 

Big 5 är med i ungefär hela 80 procent av alla de långsiktiga målen. Därför bör lärare planera sin 

undervisning, utvecklingsplaner och utvecklingssamtal kring dessa. Svanelid anser att dessa även ska 

finnas med i elevers läxor och prov. Även om det finns specifika mål för varje ämne så finns 

förmågorna med i alla ämnen i vissa fall inbakade i de specifika ämneskraven. Exempelvis 

analysförmågan är stark i SO och NO ämnen och i de kommunikativa förmågorna är givetvis starka i 

språkämnen (Svanelid, 2011). Här nedan kommer jag nu citera Svanelid för vad The Big 5 förmågorna 

innebär. 

 

Analysförmåga: 

 ”Beskriva orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och 

växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar”.                         

 

Kommunikativ förmåga: 

”Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och 

bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa”. 

 

Metakognitiv förmåga: 

”Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte 

eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva”. 

 

Förmåga att hantera information: 

”Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. 

Avgöra källors användbarhet och trovärdighet”. 

 

Begreppslig förmåga: 

”Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begrepp i olika/nya 

sammanhang”. 

(Svanelid 2011, s.20). 
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Eftersom detta är de fem viktigaste förmågorna inom kursplaner och styrdokument finner jag Svanelids 

forskning mycket relevant och även ett effektivt hjälpmedel för oss blivande lärare samt även för redan 

verksamma lärare.  

 

Med hjälp av Svanelids studerande och utforskade så har vi fått hjälp att se en röd tråd som följer genom 

de kursplaner och styrdokument som vi lärare ska kunna när vi kommer ut i arbetslivet. The Big Five 

har även en öppen grupp på Facebook som heter ”The Big Five”, där lärare och pedagoger utbyter 

erfarenheter kring de olika förmågorna, de ger varandra tips och idéer och gruppen har 2173 medlemmar 

hittills och siffran ökar varje dag. Grundaren av The Big Five Svanelid är även han aktiv på denna 

Facebook sida och kommenterar, ger förslag och stödjer pedagogers och lärares frågor, motgångar och 

framsteg kring deras arbete med dessa förmågor.  

 

Förmågor i centrum för dagens bedömning. 

Skolan har olika kunskapsuppdrag och dessa finns i skolans styrdokument och ett utav detta uppdrag är 

bedömning av elever. Det finns olika kunskapsformer inom kunskapssynen och dessa är fakta, 

förståelse, färdigheter och förtrogenhet alla olika kunskapsformer finns med i alla betygsteg.            

Idag är begreppet förmåga den centrala delen av elevers bedömning i skolan, man talar om elevers 

förmåga men trots detta har läraren huvudansvaret och med hjälp av styrdokument, skolledning och 

kollegor ska denne göra bedömningen till ett redskap för eleven i dennes lärande. Eleven har en viktig 

del i sin egen utveckling och ska ta ansvar för sitt eget lärande i förhållande till sin mognad och ålder. 

Eleven bedöms utefter dennes arbetsprestation och kan ses som både en produkt det vill säga slutresultat 

eller en process som visar hur elevens framsteg i arbetet framskridit. Om bedömning sker sammanlänkat 

med undervisningen får eleven en bra utgångspunkt för sitt lärande (Skolverket, 2011 s.6f).               

 

Självbedömning och kamratbedömning. 

Det finns olika varianter av självbedömning. En självbedömning kallas kvantitativ överensstämmelse 

och innebär att elevens egen bedömning ska stämma överens med lärarens det har dock visat sig att 

elever ofta lär sig vad läraren efterfrågar. 

 

Jönsson (2011) tar upp i sin bok lärande bedömning om en studie som ett antal engelska skolor använde 

sig av, var trafikljus på lektionen. Det hela gick ut på att efter en genomgång av läraren fick eleverna 

visa ett grönt ljus om de förstått vad läraren gått igenom, gult ljus om de kände sig osäkra och rött ljus 

om de inte förstått. Genom denna typ av självbedömning läggs inte så mycket fokus på individen utan 

mer på läraren om han eller hon lyckats med sin genomgång. 
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Självbedömning som generell förmåga anses vara svårt, eftersom elever oftast lär sig mer i ett ämne om 

vad som krävs och efterfrågas och får svårigheter att bedöma sig själva i andra ämnen (Jönsson 2011 

s.85).  

 

När elever använder sig av självbedömning reflekterar de över sin egen prestation och bedömer om de 

uppnått kunskapskraven och detta leder till att eleven tar ansvar över sitt eget lärande. Eleverna 

utvecklar en egen disciplin över sitt eget skolarbete en slags självkontroll vilket medför att de kan 

planera och bedöma hur deras utvecklingsprocess fortskrider (Skolverket 2011 s.22). 

 

Anders Jönsson lyfter fram i sin bok lärande bedömning att självbedömning är något som ska ske hela 

tiden och även finnas med i undervisningen och det effektivaste är i en sorts sambedömning med läraren 

där eleven tar till sig lärarens bedömning och reflekterar över hans/hennes tankesätt kring bedömningen. 

Självbedömning kräver tre olika steg av eleverna det fösta steget är att eleven måste veta var den ska ta 

vägen och när han eller hon vet det så följer steg två vilket innebär att eleven kontrollerar var han/hon 

befinner sig just nu i förhållande till kunskapsmålen och det tredje steget är hur han/hon ska ta sig till 

målet med detta menas att eleverna inte kan ta ansvar över sitt eget lärande om de inte vet vad som 

förväntas av dem, de behöver även lära sig vad deras styrkor och svagheter är i förhållande till målen. 

När eleverna lär sig detta ökar det elevernas självförtroende och därmed lärandet (Jönsson 2011 s.86f). 

 

Skolverket anser att kamratbedömning är ett bra hjälpmedel för att träna elevers självbedömning 

eftersom eleverna ser olika möjligheter att lösa en uppgift vilket gynnar deras egen förståelse för både 

kunskapskrav och skillnader i olika arbeten samt uppgifter och därmed lär sig olika kvaliteter i arbeten. 

Detta medför att eleverna lär sig vad som är bra och vad som är mindre bra och tar till sig detta när 

eleven sedan kontrollerar sitt eget arbete. De tränar på att medverka i bedömning och kan i och med 

detta få hjälp i ett samtal med läraren om sin egen bedömning. Elevernas feedback till varandra är också 

viktig eftersom de formulerar sig på ett annat sätt i jämförelse med lärarens återkoppling till eleverna. 

Kamratbedömning är en tillgång för både elever och lärare menar skolverket (Skolverket 2011 s.22). 

 

Kamratbedömning innebär precis som i självbedömning att eleverna lär sig bedöma ett arbete i 

förhållande till kunskapskrav och mål och i och med kamratbedömning lär sig eleverna att använda sig 

av feedback. Anders Jönsson påpekar i sin bok lärande bedömning att kamratbedömning är även ett 

effektivt hjälpmedel för läraren när det gäller feedback, men även för eleverna som kan rätta varandras 

arbeten innan de visas för läraren.  
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Ibland kan det vara lättare för eleverna att bedöma kamraters arbeten innan sina egna så det kan vara bra 

att börja med kamratbedömning innan självbedömning med eleverna så de får träna sig på att se olika 

styrkor och svagheter samt att ge feedback (Jönsson 2011 s.89f).  

 

Det som är viktigt att tänka på när man använder sig av kamratbedömning är att eleverna inte 

kommenterar varandras arbeten på ett elakt sätt eller på ett sätt som inte för lärandet framåt. Det finns 

olika sorters kamratbedömning ett sätt kan vara en så kallad checklista som eleverna får när de ska titta 

igenom sin kamrats arbete innan de lämnas in till läraren, eleven går då igenom checklistan och ser om 

allt finns med i sin kamrats arbete. Ett annat sätt kan vara läxhjälpstavlan vilket innebär att eleverna som 

inte har klarat av vissa uppgifter i sin hemläxa skriver upp dessa på tavlan och de elever som har klarat 

dessa får då visa på tavlan hur de har gjort för att lösa uppgiften.  

 

Läraren ser då hur eleverna har tänkt när de har gjort sin läxa hemma och om de har förstått vad 

uppgiften gått ut på. Ett tredje sätt är ”Two stars and a wish” vilket innebär att eleverna kommenterar 

varandras arbeten med två styrkor och en önskan på något som kan förbättras. Läraren måste dock se till 

att detta utförs rätt så att ingen elev blir kränkt eller sårad (Lundahl 2011 s.138). 

 

Feedback. 
Feedback är viktigt för att eleverna ska kunna lära sig olika styrkor och svagheter för att komma vidare 

mot målen. Feedback ska innehålla konkreta förslag som för eleven vidare i sin utveckling. Feedbacken 

ska innehålla de tre steg som jag nämnde i självbedömningen (vart är eleven på väg, var är eleven i 

förhållande till målen, och hur tar eleven sig vidare mot målet). Därmed kan feedback inte bestå av en 

kommentar liknande: bra jobbat! Eftersom denna typ av feedback inte hjälper eleven närmare målet. En 

återkoppling på en uppgift ska vara tydlig och specificerad för den speciella uppgiften och inte för 

allmän, utan återkopplingen ska hjälpa eleven att se hur den kan bli bättre till nästa gång vid liknande 

uppgift, detta för att stötta elevens lärande (Skolverket 2011 s.20 ). 

 

Feedback på processnivå innebär till skillnad från uppgifts feedback att den är mer koncentrerad på 

färdigheter och förmågor hos eleverna vilket innebär olika saker som ska göras av eleverna exempelvis 

hitta olika åsikter i olika källor. Denna feedback är mer effektivare än att ge feedback på en specifik 

uppgift eftersom elevernas lärande är på ett djupare plan än bara i minnet (Skolverket 2011 s.20). 

 

Feedback på metakognitiv nivå skiljer sig ifrån de övriga på det sätt att en metakognitiv feedback 

handlar om att eleverna lär sig olika strategier för att ta till sig feedback och lära sig självbedömning. 
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Men även denna feedback ska vara ansluten till en uppgift, men är mer konstruktiv vilket innebär att 

eleven och läraren i ett samtal kommer fram till vad eleven kan göra för att ta sig vidare.            

Feedback på personlig nivå är inte rekommenderat av skolverket eftersom det inte stimulerar elevens 

lärande och elever tar personlig feedback på så många olika sätt (Skolverket 2011 s.20). 

 

Vad det gäller positiv och negativ feedback så kan båda typer av feedback föra eleven framåt eftersom 

vissa elever blir mer manade att prestera bättre nästa gång om de fått negativ feedback samtidigt som en 

positiv feedback kan få eleven att kämpa vidare. Hattie och Timperly (2007) har gjort studier som visar 

på att uppgifter som eleverna anser är kul och vill göra är positiv förstärkning bra och uppgifter som 

eleverna känner är mindre attraktiva att utföra är negativ förstärkning bra, dock har studier även visat att 

negativ feedback kan påverka elevernas motivation, oftast hos de elever som redan är osäkra på sig 

själva. Därför kan det vara bra att skilja på elever som är bra på att prestera och de elever som inte är 

lika bra på att prestera när det kommer till feedback (Jönsson 2011 s.76f). 

 

Poäng och betyg på olika uppgifter kan leda till att eleverna börjar jämföra sig med varandra och missar 

då vad själva bedömningen innebär. Därför bör återkopplingen innehålla beskrivande så att den inbjuder 

till en dialog om kunskapsämnet. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) som lärare skriver 

ska innehålla de tre stegen i feedback, det vill säga eleven ska få reda på var han/hon är, vart han/hon 

ska, och hur eleven ska göra för att komma till målet utan att informationen blir för mycket för eleven så 

han/hon inte tar till sig informationen (Lundahl 2011 s.128). 

 

Samtalets betydelse. 
När eleverna samtalar sätter de ord på sina egna tankar och genom att reflektera över andra elevers och 

lärares tankar och idéer väcks ett nytt sätt att se på ett ämne. I en dialog söker vi människor en 

gemensam förståelse genom diskussioner läraren kan i en dialog hjälpa eleverna att klara upp 

missförstånd eller utveckla olika begrepp så att en djupare begreppsförståelse föds.           

En lärare bör ha fem olika typer av samtal i sin undervisning menar Harrison och Howard (2012)            

dessa är:  

Utantill - mekaniskt inövande av fakta, idéer och rutiner. 

Kontrollfrågor - är frågor där eleverna får ledtrådar för att finna svaret.  

Instruktioner och redogörelse - här ger läraren eleverna information och förklarar fakta, principer och 

tillvägagångssätt.                                                                                                                                             

Diskussion - eleverna får diskutera olika idéer och förslag för att kunna lösa ett problem. 

Dialog - här finner de gemensam förståelse för problemet eller begreppet de arbetar med på lektionen. 
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Harrison och Howard lyfter även fram i sin bok Bedömning för lärande i årskurs F-5 att diskussion och 

dialog är de två viktigaste inom det formativa synsättet vilket innebär att läraren måste utforma sin 

undervisning så att det finns plats för diskussion och dialog så att eleverna känner att deras tankar 

medför något bra och nyttigt, både för dem själva och andra elever (Harrison och Howard 2012 s.17f). 

Detta kan vara svårt för lärare att skapa och grunden är att få ett bra klassrumsklimat där eleverna är 

trygga med att ställa öppna frågor, samt diskutera och få klarhet i sina missförstånd. Läraren ska vara en 

hjälpande hand för att reda ut exempelvis missuppfattade begrepp, men istället för att ”rätta” eleverna 

bör lärare låta dem prata färdigt så blir elevernas egen reflektion över sina tankar av mer betydelse för 

deras utveckling. Eleven måste få en chans att tänka efter på sitt eget tänkande och först då tränar eleven 

sin metakognition (Harrison och Howard 2012 s.26f). Detta är precis vad Vygotskij menar med 

scaffolding, stöttningen där läraren leder barnet framåt i den proximala utvecklingszonen.            

En stor hjälp för att alla elever ska få komma till tals är låta eleverna arbeta i små grupper och sedan 

redovisa sitt resultat för de övriga i klassen. Om gruppen sedan har ”fel” svar hängs ingen individ ut på 

samma sätt som om en enskild elev svarar fel inför hela klassen.  

 

En klass innehåller oftast några blyga elever och några elever som alltid vill synas och höras ett sätt för 

att få fram alla elever kan exempelvis vara att man inte går efter handuppräckning utan använder sig av 

andra strategier och metoder för att få elever att svara på frågor. Detta kan exempelvis vara att man 

skriver alla barnens namn på en glasspinne eller ett papper och lägger dessa i en burk och drar ett namn 

och eleven på namnet får svara, eller röda och gröna ljus som eleverna får hålla upp som jag nämnde i 

självbedömning här ovan, eller att eleverna får arbeta parvis. Varianterna kan vara många men 

klassrumsklimatet är den viktigaste komponenten för att eleverna ska våga dela med sig av sina egna 

tankar och funderingar (Harrison och Howard 2012 s.23f). 
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Metod.         
Kvalitativ intervjumetod. 

Kvalitativ forskningsmetod innebär att man får en mer ingående förståelse av individers livsvärld och 

hur de upplever sin vardagssituation, i mitt fall hur lärare upplever bedömning av elever (Dahlén 2005 

s.11). Kvalitativ forskning är beroende av tolkning och innebär oftast att forskningen har med 

människor att göra (Thomassen 2007 s.78). Forskning som undersöker olika områden av verkligheten är 

empirisk vetenskap eftersom forskningen baseras på erfarenheter (Ibid. 2007 s.85). 

 

Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer. En intervju innefattar ett utbyte av synpunkter, syftet med 

en intervju är att ta reda på beskrivande information och erfarenheter kring ett tema. Kvalitativ forskning 

leder således till att man får reda på informanternas känslor, tankar och erfarenheter kring de ämnen 

man valt att undersöka (Dahlén 2005 s.9). 

 

Hermeneutiskt tankesätt. 

Jag har valt att utföra mitt examensarbete utefter det hermeneutiska synsättet som innebär att man 

försöker tolka och förstå ett sammanhang ur en kontext. Grundaren till hermeneutiska tankesättet var 

Hans George Gadamer. Enligt Gadamer är det i mötet med något okänt som leder till nya erfarenheter, 

ett nytt sätt att se på saker och ting och detta vidgar människans förståelsehorisont (Thomassen 2007 s. 

178).  I detta arbete har jag försökt att förstå hur lärare bedömer elever för att vidga min 

förståelsehorisont kring bedömning (Ibid. 2007 s.96f). 

 

Jag kommer med hjälp av det hermeneutiska synsättet försöka tolka och skapa en mer ingående 

förståelse för mina informanters intervjuer och sätta in dem i ett sammanhang som i mitt fall består av 

skolverket, relevanta teorier, läroböcker och tidigare forskning (Dahlén 2005 s.14). 

 

Empiriskt material kommer ifrån ordet empirism och innebär att man når en ny kunskap genom olika 

former av insamlad data. Ny kunskap kan bara uppnås genom sinnesintryck och erfarenheter. Därför 

måste man gå ut i världen och samla in sitt empiriska material och detta material ska vara baserat och 

grundad på en erfarenhetsmässig kunskap. Mitt empiriska material kommer därför att bestå av intervjuer 

om lärares erfarenheter och synpunkter på bedömning.  Dessa kommer jag sedan att analysera med hjälp 

av tidigare forskning och olika teorier (Thomassen 2007 s.79). 
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Metoddiskussion och urval av informanter. 

Jag har intervjuat fem olika lärare för att höra om deras erfarenheter och synpunkter om bedömning. 

De allra flesta som jag har intervjuat har jag efter deras önskemål besökt i deras hem, även fast jag inte 

kände dem så bra. En intervju gjorde jag på ett kafé i anslutning till ett bibliotek. Varje intervju tog cirka 

två timmar och under intervjuerna förde jag anteckningar och spelade in samtalet för att kunna få med 

allt som informanterna sade i intervjuerna. Jag förmodar att eftersom mina informanter redan kände till 

mig lite grann så vågade de berätta vad de tyckte och tänkte. Det som jag anser kan vara ett problem när 

man ska intervjua människor som man har träffat eller känner är att man lätt kan glida in på andra 

ämnen eller saker som har hänt som man vill diskutera, trots detta höll vi bra fokus under intervjuerna.  

En fördel med att man intervjuar människor i sin omgivning är att vid eventuella oklarheter är det inga 

problem att kontakta personen och reda ut eventuella missförstånd. Personligen hade jag verkligen en 

fördel eftersom då jag började intervjua så hade jag över 40 frågor som jag ställde till mina informanter 

om bedömning i klassrummet och hur de gör, fördelar och nackdelar med bedömning. Anledningen till 

att jag från början hade så många frågor berodde på att det var väldigt svårt mig att begränsa och rama in 

det som jag ville veta, så därför valde jag att ställa alla frågor för att sedan se vad jag fann mest 

intressant. Detta tog dock mycket tid och så här i efterhand borde jag ha smalnat av mina frågor tidigare, 

även om jag har lärt mig otroligt mycket av mina intervjuer men jag tror att den tid som mina 

informanter lade ner på mig och mina frågor hade nog varit svårt att få någon jag inte känt att ställa upp 

på. När jag kom till min fjärde informant stoppade hon mig och sade att jag hade för många frågor, vi 

hjälptes då åt att plocka ut femton frågor vilket medförde att jag ändrade mina frågor till mina två sista 

informanter men det gav ändå i stort sett samma material men lite färre sidor. 

 

Tyvärr hann aldrig en utav mina informanter träffa mig för ett personligt möte och intervju så denna har 

jag haft mejlkontakt och telefonkontakt med.  Detta blev dock vad jag upptäckte väldigt tidskrävande 

för mig ändå, eftersom jag upptäckte att ett personligt möte och samtal gav så mycket mer information 

så vi har haft mer kontakt än mina andra informanter eftersom kompletteringar och klargörande har 

behövts. Jag är ändå väldigt tacksam och glad över att hon tog sig tid och tala med mig i telefonen och 

haft mejlkontakt med mig. Jag valde att transkribera alla mina intervjuer eftersom det gav mig en bra 

överblick över allt material jag samlat in. Detta var enormt tidskrävande, men jag ansåg att detta var 

behövligt för att kunna arbeta med mitt stora material. Jag började relativt tidigt med mina intervjuer 

och eftersom jag hade väldigt många frågor till mina informanter och för att få klarhet på vad jag ville 

koncentrera mig på, var det lättast att transkribera alla intervjuer för att sedan lättare kunna plocka ut de 

jag var intresserad av.  

Jag genomförde en så kallad selektiv kodning vilket innebär att jag analyserade mitt material för att 
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finna sambandet i de kategorier jag valt ut, jag ville finna det mest centrala delarna i intervjuerna, detta 

för att öka min förståelse för bedömning av elever. Därefter skrev jag ut alla mina transkriberade 

intervjuer och la dem bredvid varandra och jämförde och strök under texten för att hitta skillnader och 

likheter i deras bedömning och deras syn på bedömning (Thomassen 2007 s.79). 

 

Mina transkriberade intervjuer gav mig 26 A4 sidor av material att gå igenom vilket gav mig ett väldigt 

tungt och tidskrävande arbete då jag skulle ta ut det jag ansåg var väsentligast för er läsare att få ta del 

av. Mina informanter har behörighet från förskoleklass till högstadiet detta har jag valt för att jag ville se 

hur den formativa bedömningen bedrivs under hela skolgången och kunna se skillnader och likheter. 

 

Validitet och Reliabilitet.  

Mitt empiriska material i denna studie är relativt stort. Däremot har jag endast intervjuat några få 

informanter så därför kan man inte av denna uppsats dra några generella slutsatser kring formativ 

bedömning (Stukat 2005 s125f). 

 

Etiska principer. 

Informationskravet och Samtyckeskravet 

Mina informanter informerades om min uppsats syfte och att det själva fick avgöra om de ville ställa 

upp på en intervju och medverka i min studie. Informanterna informerades om att de får dra sig ur min 

studie om de inte längre skulle vilja medverka. 

 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet 

Informanterna är anonyma och jag har därför valt att presentera dem som lärare 1-5. Informanterna får 

självklart även tillgång till mitt färdiga resultat om de så önskar. Mitt material kommer endast att 

användas till min forskningsstudie (Stukat 2005 s. 131- 132). 

. 

Presentation av informanter. 

Först kommer jag presentera mina informanter därefter kommer jag att göra en kort sammanfattning av 

vad de olika lärarna har uttalat sig om i mina intervjufrågor. Detta har jag valt att göra för att ni som 

läsare lättare ska få en inblick av vad lärarna tycker om bedömning och hur de arbetar när de bedömer 

sina elever. Därefter kommer jag att plocka ut olika citat av lärarna och analysera dessa med hjälp av 

min teori och tidigare forskning utefter de tre centrala delarna inom bedömning för lärande och dessa är: 

självbedömning, kamratbedömning och feedback.  
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Lärare 1  

Lärare 1 är en kvinna i 35 års ålder. Hon har arbetat som lärare i sex och ett halvt år och innan dess har 

hon arbetat som bland annat försäljare. Hon har arbetat i samma skola sedan hon tog sin lärarexamen. 

Skolan befinner sig norr om Stockholm och denna skola är homogent mångkulturell. Hon anser att det 

är väldigt roligt att vara lärare och det är ett inspirerande, givande och utvecklade arbete, det finns inget 

negativ med att arbeta som lärare påpekar hon. Hon arbetar väldigt mycket med mål och kunskapskrav 

och försöker göra dessa synliga för eleverna. 

 

Lärare 2 

Lärare 2 är en man i 30-40 års ålder och är högstadielärare sedan 5 år tillbaka, just nu är han so lärare i 

årskurs 6-9. Han har arbetat på tre olika skolor. Har tidigare arbetat på Carlsberg, Mc Donalds och 

fritids. Han arbetar nu i en skola som är belägen öster om Stockholm och i denna skola finns inga 

andraspråkselever. Han anser att det är fantastiskt roligt arbete att vara lärare. Han arbetar väldigt 

mycket med förmågorna. 

 

Lärare 3 

Lärare 3 är en kvinna i 30-40 års ålder som har arbetat som lärare i nio år. Hon har arbetat som lärare i 

två olika skolor och anser att det var mening att hon skulle bli lärare och skulle aldrig kunna tänka sig 

att arbeta med något annat. Skolan hon arbetar i idag är belägen söder om Stockholm och har både 

förstaspråkselever och andraspråkselever. Hon är behörig lärare för låg och mellanstadiet. Hon arbetar 

mycket med samtal med eleverna och anser att detta är viktigast, det är här man ser vad eleverna kan. 

 

Lärare 4  

Lärare 4 är en kvinna i 40 års ålder och hon har studerat väldigt mycket innan hon började på 

lärarhögskolan. Hon har arbetat som lärare i sex år och är behörig lärare från förskoleklass och 

grundskolans yngre åldrar. Just nu arbetar hon i en årskurs tvåa. Hon arbetar i en skola norr om 

Stockholm där hon arbetat sedan hon tog sin lärarexamen. Denna skola har mestadels andraspråkselever. 

Hon anser att det är roligt att arbeta som lärare och även hon arbetar mycket med kunskapsmålen.  

 

Lärare 5 

Är en kvinna i 35 års ålder och har arbetat som lärare i sex år. Hon har tidigare arbetat inom vården. 

Hon har arbetat på tre olika skolor i mellanstadiet. Skolan hon arbetar i nu befinner sig väster om 

Stockholm och har mestadels förstaspråkselever. Hon anser att läraryrket både är ett kul och ett tungt 

arbete. Hon arbetar mycket med de olika förmågorna.  
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Analys och resultatredovisning. 
Lärarnas syn på betyg och betygssättning. 

När det gäller betyg och betygssättning hade lärarna olika tankar och funderingar och var inte riktigt 

överens om huruvida betyg är bra eller inte för eleverna. Lärare 1 anser att eleverna genom betyg får 

reda på var de ligger i förhållande till kunskapskraven. Detta är något som lärare 2 håller med om så 

länge man som lärare förklarar och tydliggör på ett så enkelt och konkret sätt som möjligt så att eleverna 

kan förstå och ta till sig betyget också. Lärare 2 anser att betyg även ger lärare en möjlighet att se vad 

han/hon kan utveckla hos eleven. När man arbetar på högstadiet så blir bedömningen i större grad fokus 

på prov, menar han vilket gör att det tyvärr enligt honom innebär att den bedömning som sker i 

klassrummet i vissa sammanhang inte blir primär utan sekundär. Lärare 3 och 4 ställer sig lite mer 

undrande över betyg och betygsättning och tänker mer på hur betyg påverkar de elever som inte 

presterar lika bra i skolan. De anser att dessa elever kan få en negativ bild och deras självkänsla kan 

även bli påverkade på ett negativt sätt och förstöra deras kämparanda i skolan. 

 

Lärare 3 påpekar även att barn är på så olika nivåer och alla har inte samma förutsättningar och får du en 

negativ start exempelvis om du inte är så duktig i skolan upptryckt i ansiktet redan när barnen är små, så 

är det är inte bra, menar hon. Lärare 4 är dock lite kluven och anser att ibland är betyg bra för att betyg 

tydliggör, ibland är det negativt för att betyg stressar elever och sänker elevers självkänsla speciellt för 

elever med svårigheter. Lärare 5 anser att det är nödvändigt att ha betyg. Hon skulle kunna tänka sig att 

börja med betyg till och med tidigare än i årskurs sex vilket lärare 3 och 4 inte alls tror är bra för 

eleverna. Lärare 3 menar istället: 

 

”Skolan ska vara lustfylld och jag tror att den blir mer lustfylld om man inte har betyg redan i yngre 

ålder”(Lärare 3). 

 

Vygotskij menade att en lärarens uppgift är att få barnen engagerade samt att väcka deras intresse om ett 

ämne, för att eleven ska kunna utvecklas. Då möter man eleven i den proximala zonen och fångar upp 

deras intresse samt lusten och nyfikenheten att lära sig vidare (Johannson, och Samuelsson, 2003 s.108). 

Lärare 3 menar att elevernas intresse för skolan förstörs lite om de får betyg redan i tidig ålder. 

 

Eleven bedöms utefter dennes arbetsprestation och kan ses som både en produkt det vill säga slutresultat 

eller en process som visar hur elevens framsteg i arbetet framskridit. Om bedömning sker sammanlänkat 

med undervisningen istället får eleven en bra utgångspunkt för sitt lärande (Skolverket, 2011 s.6f).                     
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Lärare tre menar att precis som jag lyfte fram i min inledning att barn utsetts för mycket press i både 

skolan och samhället idag därför anser hon att pressen från skolan genom betyg i tidig ålder kan få 

eleverna att inte se skolan som något lustfyllt. Detta är något som lärare 4 också reflekterat över. 

 

”De elever som inte höjer sina betyg så tror jag att kämparandan dör mer och mer för varje månad som 

går”(Lärare 4). 

 

Hon menar att motivationen för eleverna som inte lyckas höja sina betyg sänks och därmed medför det 

som lärare 3 anser att skolan blir på grund av detta mindre lustfylld och mer ett ständigt kämpande. 

Lundahl (2011) skriver att betyg och bedömningar skapar en makt position mellan bedömaren och den 

som blir bedömd vilket är det som lärare 3 och 4 syftar på, eleven får en känsla av misslyckande vilket 

medför en sänkt självkänsla om eleven inte får ett bra betyg utan ett sämre betyg än de andra (Lundahl 

2011 s.41f).  Detta är något som lärare 4 menar att eleverna kan känna om de inte kan höja sina betyg de 

blir en sorts kamp mellan lärare och elev där läraren intar en maktposition över elevens betyg och eleven 

kan inte göra något åt situationen utan tillslut ger upp och tappar lusten. Lärare 1, 2 och 5 ser till 

skillnad från lärare 3 och 4 betyg som en tillgång för både elever och lärare. 

Lärare 1 framhåller att: 

 

”Betyg är ett sätt för eleverna att veta vad de kan, det de redan kan” (Lärare 1). 

 

Idag ser man på bedömning ur ett nytt perspektiv där eleven ska vara delaktig i sin bedömning, 

tillsammans med läraren bedömer de tillsammans var eleven befinner sig och hur eleven ska gå vidare i 

sitt lärande. Bedömningen har flyttats från att jämföra olika resultat mellan elever till mål och 

kunskapsrelaterad bedömning vilket innebär att man tittar på vart eleven befinner sig gentemot de mål 

som ska uppfyllas. Lärare 1 menar att eleven kan genom betyget tydligt se vad han/hon kan. Idag tittar 

man inte heller på poängresultat i samma utsträckning som förr, utan på elevens starka respektive svaga 

sidor och vad som behöver utvecklas och vilka framsteg eleven gör. Bedömning har idag ändrats från 

relativa betyg till målrelaterade betyg vilket medförde en annan syn på prov och bedömning från 

bedömning av lärande till bedömning för lärande (Lundahl 2011 s.51f).  Detta är något som lärare 5 

håller med om och hon anser även till skillnad från lärare 3 och 4 att betyg motiverar eleverna.               

 

”Jag är övertygad om att eleverna fokuserar bättre om de har förväntningar på sig och att betyg leder 

till mer fokus och bättre studieresultat”(Lärare 5). 
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Precis som Harrison och Howard lyfter fram i sin bok Bedömning för lärande i årskurs F-5 (2012) inne i 

”the Primary Black Box” att summativ bedömning handlar om ansvarskrav, menar lärare 5 att hon är 

övertygad om att de presterar bättre när de har ett ansvarskrav på sig. Hon menar att betyg får eleverna 

att kämpa mera för att de har förväntningar på sig och därmed vill prestera så bra som möjligt. Hon 

anser att betyg är ett sätt att visa för eleverna att skolan är viktig och att många elever behöver få veta 

det. I och med betyg så höjs studieresultatet och eleverna ”skärper till sig” och hon kan även tänka sig 

att ha betyg i lägre ålder något som lärare 3 absolut inte tycker för att alla elever är på så olika nivåer 

och har olika förutsättningar.  Lärare 2 anser att betyg är bra så länge läraren är tydlig i beslutet: 

 

”Det centrala och det viktigaste är att tydligöra allt för eleven om varför den har fått just det betyget 

han/hon har fått, samt varför jag har skrivit som jag har skrivit på elevens prov eller det skriftliga 

omdömet” (Lärare 2). 

 

Det summativa syftet är att betygsätta eller ge eleverna omdöme, men dessa innehåller inte någon 

information om hur eleven kan ta sig vidare i sitt lärande, detta innebär att den bedömning som görs 

måste vara tillförlitlig och därför kan den inte göras utav exempelvis ett enda provtillfälle utan måste 

samspela med den formativa bedömningen för att kunna se elevens helhet av kunskap (Jönsson 2011 

s.139f). Lärare 2 påpekar därför i sin intervju hur pass viktigt det är att tala om för eleven varför eleven 

har fått det betyg han/hon har fått, vilket innebär att på så sätt blir summativ och formativ bedömning 

sammanlänkande med varandra när det kommer till bedömning. Lärare 3 och 4 är däremot skeptisk 

inställda till den summativa bedömningen. 

 

Den summativa bedömningen säger inte någonting påpekar lärare 3 och när det gäller små barn är 

dagsformen väldigt viktigt. Därför anser hon inte att prov och den summativa bedömningen är rättvis 

utan använder sig av formativa bedömningen som följer upp eleverna konstant i deras vardag i skolan.  

Precis som lärare 3 anser lärare 4 att den summativa bedömningen inte är så bra eftersom den inte 

berättar för eleven vad som var bra eller dåligt, även hon anser att hon använder sig mer av formativ 

bedömning, vilket känns lättare att göra i vardagen med eleverna.  

 

Lärare 5 anser att den formativa bedömningen är den som görs hela tiden i klassrummet genom att ge 

feedback tillbaka skriftligt eller muntligt så att dem kan utvecklas. Den summativa bedömningen blir ju 

omdömet eller betyget.  
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Enligt Skolverket har formativ och summativ bedömning två olika bedömningssyften och fungerar i ett 

samspel med varandra exempelvis ett prov som har ett summativt bedömnings syfte kan innan betyget 

fastslås användas formativt och förstärka elevens lärande i och med att förklaringen i provet berättar om 

elevens kunskaper. I enlighet med detta kan läraren planera sin undervisning så att eleven tar sig vidare i 

sin kunskap (Skolverket 2011 s.17f). Detta är något som alla mina informanter inte har tagit till sig. De 

anser att den summativa bedömningen endast är slutbetyget och i vissa fall endast en bedömning av 

provresultat eller testresultat. Lärare fem anser däremot att all bedömning som lärare gör i klassrummet 

kan man dokumentera och då har man sedan ganska bra underlag för att skriva omdömen och sätta 

betyg. Lärare 2 instämmer med ovan men han anser att även i högstadiet så läggs mycket fokus på prov, 

vilket kan relateras till det gamla normalrelaterade bedömningen och inte det nya målrelaterade 

betygsystemet.  

 

Detta kan även omtalas till den negativa effekten av betygssättning som är ”bankmodellen” vilket 

innebär att eleverna kan behålla betyget även fast eleven har glömt bort vad han/hon har lärt sig direkt 

efter provet. Det blir en så kallad ytlig inlärning. Därför anser många forskare på senare tid att 

bedömning för lärande ger en mer övergripande förståelse för vad elever lär sig än att i slutet av kursen 

ha ett enda stort prov (Dylan, 2011). I och med vad Dylan lyfter fram i sin artikel i Pedagogiska 

magasinet kan man ifrågasätta om det verkligen är så som lärare 1 uttalar sig i sin intervju det vill säga 

att i och med ett betyg vet man vad eleverna kan, eftersom man kan ställa sig frågan om den nya synen 

på bedömning har nått högstadiet ännu i och med vad lärare 2 sade i intervjun. Slutprodukten beror 

alltså alldeles på vilken typ av lärande man bedriver som lärare vilket avgör om bedömningen idag har 

ändrats från relativa betyg till målrelaterade betyg och har medfört en annan syn på prov och bedömning 

från bedömning av lärande till bedömning för lärande (Lundahl 2011 s.51f).  

  

Samtidigt kan vi i de allra flesta svar av lärarna ana att de ser på bedömning ur det nya perspektivet där 

eleven ska vara delaktig i dennes bedömning och tillsammans med läraren beslutar de om var eleven 

befinner sig och hur eleven ska gå vidare i sitt lärande (Lundahl 2011 s.51f). Lärare 1, 2 och 5 menar i 

sina intervjuer om att betyg är ett bra sätt för eleverna att få reda på vad som förväntas av dem och hur 

de ligger i förhållande till kunskapskraven vilket Lundahl (2011) skriver om att bedömningen i nuläget i 

Sverige ser ut idag.  
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Lärarnas syn på bedömning i klassrummet. 

Alla mina informanter anser att bedömning i klassrummet är väldigt viktigt, framförallt då den 

formativa bedömningen som är utvecklande både för läraren och för eleverna. Det är ett bra verktyg som 

hjälper lärarna att leda eleverna framåt mot de kunskapsmål de ska uppnå i respektive ämne.  

 

Lärare 1anser att bedömning är bra för att eleven kan sträva längre om eleven vet vad han/hon ska kunna 

och vad han/hon bedöms för. Som lärare måste man tala om vad målet med lektionen är och vad 

kunskapskraven är. Den formativa bedömningen är viktigast så att eleven hela tiden vet var den skall 

sträva efter för att komma vidare. 

  

Bedömning i klassrummet är väldigt viktigt anser lärare 2 men tycker att det är lite synd att 

bedömningen på högstadiet i större grad fokuserar på prov. Trots detta så anser han att det är bättre att 

bedöma nu tack vare den nya läroplanen Lgr 11, det har blivit lättare att kunna lyfta fram det som är 

centralt och viktigt. Lpo94 var egentligen samma sak anser han men det blev så många misstolkningar i 

olika aspekter och därför blev det fel när det kom till bedömningen. Tack vare att man ska vara formativ 

i sin bedömning och hela tiden tydliggöra och visa för eleven vad han/hon kan utveckla så blir det 

mycket lättare för eleven att förstå och det blir även lättare för dig som lärare att konkritisera vad eleven 

behöver utveckla. Lärare 3 menar att det är lättare att bedöma och observera eleverna om de får sitta i 

mindre grupper där hon kan höra hur de resonerar med varandra och det är en förmån att ha en ganska 

liten klass när man ska bedöma elever. Vid större grupper arbetar hon med en kollega och delar då upp 

klassen i olika grupper så att alla elever kan få synas och höras, då har hon lättare att bedöma eleverna 

även om det är en större grupp. Hon observerar kontinuerligt vad eleverna kan så att hon inte i slutet av 

terminen har tappat någon på vägen. 

 

Bedömning hjälper lärare 4 att hjälpa eleverna så att de kan nå kunskapsmålen och det är också lättare 

att se till att eleverna som inte når målen får den hjälp de behöver av henne eller av exempelvis en 

special pedagog. Hon anser även att det är lätt att bedöma eleverna i de ämnena som hon är behörig i 

och svårare i de ämnen hon inte har samma kompetens i. 

 

Bedömning i klassrummet tar mycket tid tycker lärare 5 men det ger också ett bra underlag för att sätta 

betyg eller skriva omdöme sedan. Hon anser inte att det är svårt bedöma elever utan det svåraste är att 

hitta bra och lämpliga uppgifter speciellt nu med nya Lgr 11 som kräver ett helt nytt tankesätt ifrån 

henne som lärare då hon nu ska fokusera på förmågorna och inte det centrala innehållet.  
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”Det är viktigt att ha genomtänkta uppgifter så att man vet vad man bedömer sedan” (Lärare 5). 

 

Formativ bedömning ska finnas med i undervisningen och undervisningen bör vara utformad så att 

eleverna genom frågor och uppgifter kan visa vad de har för kunskaper. Utifrån elevernas kunskaper ska 

läraren anpassa sin planering och undervisning för att möta deras olika behov. Läraren ska skapa 

förutsättningar både för det sociala samt det aktiva lärandet, metoden är väldigt viktig eftersom det är 

den centrala delen i lärandet (Kroksmark, 2003 s.455). Lärare 5 menar att det är svårt att komma på 

uppgifter som innebär att eleverna får chans att visa upp sina olika förmågor som hon sedan ska 

bedöma, men att det är väldigt viktigt att man som lärare har sådana uppgifter till eleverna och detta har 

blivit en utmaning för henne. Detta håller inte lärare 1 med om. Hon säger istället följande: 

 

”Bedömning i klassrummet är lite som en karta man vet var man är och vet man var man ska, kan man 

följa kartan”(Lärare 1). 

 

I en formativ bedömningsprocess ska målen för undervisningen vara tydliga läraren och eleven ska 

tillsammans lokalisera var eleven befinner sig i relation till målen och eleven ska också veta hur den ska 

göra för att komma vidare. Lärare 1 ser det som att följa en karta och detta kan vi relatera till de tre 

grundläggande frågorna inom formativ bedömning och dessa ska enligt skolverket ställas såväl av 

lärare, elev och klass. Den första viktiga frågan är: vad är målet. Den andra viktiga frågan är: hur ligger 

eleven till i förhållande till målet. Den tredje grundläggande frågan är: hur ska eleven kunna ta sig 

vidare.  Dessa tre frågor följer även med i alla moment i formativ bedömning (Skolverket 2011 s.16f).            

Hon menar att uppgifterna görs utefter detta lite som en orientering för att ta sig i mål, och precis som 

lärare 3 anser hon att språket och samtalet är av stor betydelse för elevens utveckling. Lärare 3 

framhåller: 

 

”Det bästa sättet att bedöma en elev är i samspelet och i samtalet det är där du kan se vad eleverna 

kan” (Lärare 3). 

 

Språket används som ett redskap mellan samhället och den inre människan och fungerar som ett band 

med den yttre kommunikationen och det inre tänkandet. Interaktionen mellan människor leder till nya 

sociala erfarenheter som föds genom språket. Inom det sociokulturella perspektivet benämns detta som 

det inre samtalet som finns inuti varje människa, det vill säga när vi analyserar och tänker ut hur vi ska 

agera i och av olika handlingar (Forsell 2011 s.164f). Detta är precis vad lärare 3 menar hon hör hur de 

tänker och dividerar inom sig när de samtalar om en uppgift.  
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En stor hjälp för att alla elever ska få komma till tals är att arbeta i små grupper och sedan kan de 

redovisa sitt resultat för de övriga i klassen. När eleverna samtalar innebär de att de sätter ord på sina 

egna tankar och genom att reflektera över andra elevers och lärares tankar och idéer väcks ett nytt sätt 

att se på ett ämne. I en dialog söker vi människor en gemensam förståelse genom diskussioner läraren 

kan i en dialog hjälpa eleverna att klara upp missförstånd eller utveckla olika begrepp så att en djupare 

begreppsförståelse föds. 

 

Vygotskij menar att det är genom människans erfarenheter i ett socialt och kulturellt samspel med andra 

som vi formas till tänkande, kännande och kommunicerande människor. Vårt språk är ett gemensamt 

redskap där olika erfarenheter upplevs och dessa förs sedan över till kommande generationer vilket 

innebär att språket har väldigt stor betydelse för både lärande och utveckling (Ibid. 2011 s.153f). Lärare 

1 anser att uppgifterna formas så att eleverna kan ta nästa steg i sitt lärande och i sin utveckling, detta 

anser lärare 2 är det svåra i bedömningen och uttalar sig så här: 

 

”Det svåra i bedömningen är att få eleven att förstå vad den behöver utveckla. Det svåra är egentligen 

inte att bedöma vad den visat utan det svåra är vad den ska utveckla därefter det är det som är det 

svåra”(Lärare 2). 

 

Vygotskij menade att läraren ska kunna se var eleverna befinner sig kunskapsmässigt och hur eleven ska 

kunna vidare utvecklas från sin nuvarande position och med hjälp av sina klasskamrater och läraren 

möts de i den proximala utvecklingszonen (Korp 2003 s.67). 

 

Vygotskijs proximala utvecklingszon innebär ett avstånd mellan det barnet klarar av själv, utan hjälp av 

andra och det barnet klarar av med hjälp av andra och av så kallad liten scaffolding, stöttning, leder man 

barnet framåt i utvecklingen (Forsell 2011 s.165f). Den tredje nyckeln innebär att föra eleven framåt i 

sitt lärande detta kan ske med hjälp av läraren, eleven och elevens klasskamrater. Eleven får 

återkoppling och ett samtal mellan lärare och elev sker för hur eleven ska göra få att nå nästa mål. En 

kunskapsbedömning ska vara framåtsträvande och med en bra kommunikation med eleven kan detta ge 

ett stöd för elevens lärande (Skolverket 2011 s.4f). Bedömning i skolan ska stärka elevers lärande och 

gynna en livslång lust av lärande samt de demokratiska värderingar och det individuella ansvarstagandet 

hos eleverna (Lundahl 201l s.12).  
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Formativ bedömning och arbete med kunskapsmålen. 

Här arbetar lärarna med den första nyckeln inom bedömning för lärande, den formativa bedömningen.      

Den första nyckeln innebär att eleverna själva måste förstå vad de ska lära sig och vad läraren har för 

syfte med sin undervisning. Det är viktigt att eleverna får känna sig delaktiga i detta och målen måste 

därför vara på elevernas nivå så att alla förstår. Eleverna behöver även veta vad som är en bra prestation 

av dem och vad som anses som mindre bra för att kunna ta till sig målen, detta bör ske i ett samarbete 

och samtal emellan lärare och elever. Alla lärare har en positiv syn på formativ bedömning, däremot har 

de lite olika idéer och tillväga gångsätt för hur visar de olika målen för eleverna.  

 

Lärare 1 använder sig av pedagogisk planering, omdömen samt individuella utvecklingsplaner när hon 

går igenom målen med eleverna. Detta sker i ett samtal mellan henne, elever och föräldrar. Inför varje 

lektion sätter hon upp ”ett moln” i molnet finns ett mål som hon visar för eleverna. Detta är inget mål 

som eleverna ska uppnå utan hon visar för eleverna vad de ska träna på just den lektionen. Det är inte 

samma mål för alla men när de tränar på lektionerna så vet eleverna vad de tränar på, det är samma för 

alla fast alla ligger på olika nivåer. Detta kan exempelvis vara att i svenska ska de träna på stor bokstav 

och punkt. Vad som står i molnet varierar på vad de håller på med och var de ligger i undervisningen, 

eleverna vet då vad syftet är med lektionen. Till skillnad från lärare 1 bedömer lärare 2 eleverna i 

klassrummet utefter de olika förmågorna beroende på vilka uppgifter, frågeställningar, och diskussions 

underlag han skapar för lektionerna. Men även genom olika provtillfällen, debatter och dramatisering de 

får göra samt när de arbetar med texter. Den pedagogiska planeringen är mål för alla sen hur de ska nå 

dem de är individuellt för alla. Han menar att som lärare måste man sätta sig in i Lgr 11 och försöka 

tydliggöra den för sig och göra den till sin egen.  

 

Det är framförallt även viktigt att arbeta med förmågorna konstant hela tiden och även tydliggöra 

förmågorna för sig själv, detta är nödvändigt för att veta hur man ska kunna arbeta med dem och göra 

sina lektionsplaneringar utefter dem. Det grundläggande är förståelse och han menar att om eleverna 

inte förstår är det inte någon idé att påbörja något nytt och nya förmågor. Förståelsen är grundläggande. 

Han går inte igenom målen vid varje lektion utan endast vid varje nytt upp start tillfälle, han arbetar 

mycket med att eleverna ska ta ansvar över sitt eget lärande och om eleverna har arbetat med en punkt 

får de sedan känna efter om de har förstått den och om de inte har förstått så är det viktigt att det tar 

ansvar för sitt eget lärande och tar upp det med honom igen.  
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Bedömning för lärande är enligt lärare 3 att se vad eleverna kan med samtalet som grund. Genom 

formativ bedömning kan man tillgodose allas behov och det innebär även att det blir en rättvis 

bedömning. Man måste fånga upp eleverna tidigt och inte när det är för sent då har eleven fått för stora 

luckor. Samtalet gör att man får reda på mer och gör man mycket praktiska övningar som lärare då ser 

man eleverna på ett annat sätt, exempelvis genom att ha olika matematikgrupper då ser hon lätt vilka 

som följer med och vilka som inte följer med. Lärare 3 och hennes kollega har arbetat på många olika 

sätt för att de ska upptäcka vilka elever som kan och inte. De har haft grupper på olika nivåer. Hon har 

exempelvis haft mycket problemlösning och har då pratat matematik och hennes kollega har pratat 

mycket om begrepp på detta sätt upptäcker de lätt vilka som är med eller inte. Hon anser att eleverna har 

en väldigt bra insikt i vad de kan och på utvecklingssamtalen när hon frågar eleven vad han/hon behöver 

träna mera på brukar eleverna alltid sätta upp samma mål som hon också anser och det tycker hon är 

väldigt bra. I matematik har de varje morgon ett matematiktest (lilla eller stora körkortet) där eleverna 

ska automatisera tabellerna, addition och subtraktion och detta gör de utefter sin egen nivå, därefter gör 

hon en kurva över vad eleverna kan. Hon anser att man borde bli bättre på att berätta för eleverna vad 

målet är hon talar precis som lärare 2 inte heller om för eleverna vad målet är med varje lektion utan 

istället vid varje gång de startar upp med något nytt.  

                                     

Lärare 4 ser hur eleverna arbetar och hör hur de berättar om arbetet, hur de förklarar för varandra och 

sedan tittar hon på det färdiga resultatet och försöker få en helhets bild av kunskaperna och berättar då 

för eleverna vad hon ser och kopplar det till kunskapskraven. Hon kan även skriva det i elevernas 

läxböcker eller kommentera spontant i klassrummet. Hon går igenom målen med eleverna för hela 

terminen när de börjar skolan och dessa sätts upp i klassrummet och skickas även med eleverna hem.           

Sedan frågar hon eleverna vad de tror de har tränat på för mål vid olika tillfällen. 

 

Lärare 5 anser att man bedömer allt eleverna gör, allt ifrån hur de pratar till henne och till kompisar samt 

på vilket sätt de gör det. Hon observerar hur bra de är på att reflektera, argumentera till skrivuppgifter, 

prov, läxförhör och inlämningsuppgifter. Hon dokumenterar mycket skriftligt och kan ibland även ta 

kort på olika saker till exempel om eleverna har en laboration. Men hon anser att all bedömning tar jätte 

mycket tid. Hon använder sig av pedagogiska planeringar när hon ska visa målen för eleverna och de 

pratar då och diskuterar kring den pedagogiska planeringen. Annars kan hon tala om vad målet med 

lektionen eller arbetsområdet är och exempelvis förklara för eleverna att efter detta avsnitt ska du kunna 

ha förståelse för ”detta” du ska kunna beskriva, förklara ett begrepp eller liknande. Hon meddelar 

eleverna på något sätt antingen via pedagogiska planeringen eller så berättar hon vad som ska bedömas.  
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Alla lärare är här överens och lyfter i samtliga intervjuer fram hur viktigt samtalet är, hur man som 

lärare lyssnar på eleverna hur de bemöter varandra, hur de resonerar och reflekterar och diskuterar om 

olika uppgifter. Samtalet är ett måste för att den formativa bedömningen ska kunna utföras och precis 

som Vygotskij anser lärare 3 att kunskap uppstår genom den sociala integrationen. 

 

”Bedömning för lärande för mig är att se vad eleverna kan med samtalet som grund”(Lärare 3). 

 

Bedömning för lärande det vill säga den formativa bedömningen är beroende av det sociala samspelet 

mellan elever, lärare och elever emellan. Vygotskij menade att det är i skolan som eleven får möta 

skriftspråket och olika begrepp som de inte har så mycket erfarenheter av tidigare, lärandet behöver då 

komma uppifrån och ned vilket ställer höga krav på eleverna eftersom de är i behov av att omtolka sina 

tidigare erfarenheter. Samspelet mellan läraren och eleven är därför det centrala för om undervisningen 

lyckas, genom kommunikation mellan lärare och elev får eleven hjälp att förstå abstrakta begrepp och 

koppla samman dessa med sina tidigare erfarenheter (Forsell 2011 s.170). Dessa tankar uttrycks också 

av lärare 1. 

 

”Bedömning för lärande innebär för mig som lärare att jag hela tiden vet vad eleverna kan och var de 

ska sen och det hjälper ju mig i min undervisning och hur jag ska planera min undervisning”(Lärare 1). 

 

Formativ bedömning är ett begrepp som innebär bedömning för lärande och syftet med detta sätt att 

bedöma elever är att stödja eleverna i deras lärande men samtidigt är denna bedömningsprocess även en 

hjälp för läraren att utveckla sin egen undervisning (Lundahl 2011). Lärare 1 anser att bedömning för 

lärande är en stor hjälp för henne när det gäller bedömning och har verkligen tagit till sig denna form av 

bedömning och ser det som ett verktyg för lärandet, precis som Lundahl lyfter fram i sin bok 

”Bedömning för lärande” att bedömning är ett mycket effektivt pedagogiskt redskap om lärarna 

använder redskapet på ett bra sätt (Lundahl 2011), vilket lärare 1 håller med om och anser att hon gör. 

Lärare 4 menar att bedömning också har betydelse för elevernas självförtroende och utveckling 

eftersom:                                  

.      

”När jag bedömer eleverna märker jag att de känner sig sedda och eleverna märker att det som de 

arbetar med har betydelse för hur deras kunskap utvecklar sig”(Lärare 4). 

 

Diskussion och dialog är de två viktigaste komponenterna inom det formativa synsättet påpekar 

Harrison och Howard i sin bok vilket innebär att läraren måste utforma sin undervisning så att det finns 
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plats för diskussion och dialog så att eleverna känner att deras tankar medför något bra och nyttigt både 

för dem själva och andra elever (Harrison och Howard 2012 s.17f).  

 

När eleverna känner att det dem tänker och det eleverna uttalar sig om är meningsfullt känner de sig 

sedda och viktiga i klassrummet vilket stärker deras självkänsla. Därför bör återkopplingen innehålla 

beskrivande så att den inbjuder till en dialog om kunskapsämnet (Lundahl 2011 s.128). Lärare 4 har 

märkt att eleverna känner sig sedda när hon kommenterar och bemöter deras uppgifter. Återkopplingen 

är därför viktig på många sätt för eleverna. Detta är något som lärare 5 håller med henne om. 

 

”Det är ju a och o. Det är egentligen det viktigaste i mitt yrke att undervisa. Att bedöma på ett bra sätt 

så att det leder arbetet vidare är superviktigt. Att kunna och jobba med visst kan jag lära mig massa 

saker men jag lär mig inte att utveckla någonting om jag inte får lära mig det”(Lärare 5). 

 

En återkoppling på en uppgift ska vara tydlig och specificerad för den speciella uppgiften och inte för 

allmän, utan återkopplingen ska hjälpa eleven att se hur den kan bli bättre till nästa gång vid liknande 

uppgift, detta för att stötta elevens lärande. Feedback är viktigt för att eleverna ska kunna lära sig olika 

styrkor och svagheter för att komma vidare mot målen. Feedback ska innehålla konkreta förslag som för 

eleven vidare i sin utveckling (Jönsson 2011 s.76f). Detta är vad lärare fem menar att en lärare måste 

komma med konkreta förslag på hur eleven kan ta sig vidare det är inget eleven kommer på självmant. 

Lärare 2 däremot anser att förmågorna hjälper honom att komma vidare till det slutgiltiga målet: 

 

”Jag arbetar med förmågor och det centrala innehållet och kunskapskraven och det hänger samman 

med min examinations slutliga bedömning”(Lärare 2). 

 

Svanelid menar att de fem olika förmågor som han namngett ”The Big 5” om lärare använder sig av 

dessa så får eleverna det lättare att nå målen. Vidare skriver han om att det också blir lättare att 

genomföra en begriplig pedagogisk planering med hjälp av ”The Big 5” som både lärare, föräldrar och 

elever kan förstå. Detta är något som lärare 2 håller med om och det har även hjälpt honom inför hans 

slutliga bedömning av eleverna det vill säga att sätta betyg på dem. 
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Bedömningens påverkan på eleverna. 

Alla mina informanter anser att bedömning påverkar eleverna fast på olika sätt och huruvida de 

påverkas positivt eller negativt beror på hur läraren framför olika former av bedömning till sina elever. 

Däremot är alla lärare överens om att man inte ska blanda ihop elevernas kunskap med deras 

uppförande. Om en elev stör så mycket så de måste finna en lösning på problemet skriver lärare 1 och 5 

ett åtgärdsprogram eller ringer hem till eleverna, de blandar aldrig in elevens kunskap med hans/hennes 

uppförande. Lärare 2 anser däremot att ibland kan elevernas uppförande tyvärr hämma deras egen 

utveckling, för att de inte ger sig själva en chans till att kunna visa den kunskap de har. 

 

Lärare 1 anser att man både kan höja en elev eller knäcka en elev om man endast säger det här kan du, 

eller det här kan du inte. Sådana uttalanden för inte eleverna framåt i utvecklingen anser hon.           

En negativ effekt av bedömning anser hon kan vara när eleven tror att den kan mer än vad den kan.        

Då är det viktigt att man pratar om det, en elev som exempelvis kan räkna plus och minus i matematik 

men inte riktigt har förståelsen eftersom det handlar om att kunna analysera om förmågorna inte bara att 

eleven kan se ett mönster. Detta gäller även i svenskan eleven kanske kan läsa en text men de måste 

förstå texten också och kunna samtala om den. Så ibland tror eleverna att de kan men det är inte det hon 

är ute efter då måste man förklara för eleverna så dem kan träna på vad som är viktigt. En annan negativ 

effekt av bedömning är dessa stjärnor som hon anser är helt meningslösa för de säger ingenting utan kan 

på sin höjd vara en bra positiv förstärkning för eleven.  

 

Om eleven känner att den fått en dålig bedömning, så uppskattar lärare 2 väldigt mycket om eleven 

kommer fram till honom och säger att han/hon tycker han har gjort en dålig bedömning så de kan ta en 

dialog om det. Han har ett flertal gånger gett exempelvis ett prov som han har bedömt till sin kollega 

och frågat om han eller hon tycker att han har bedömt rätt. Det är jätte viktigt, menar han för han vill att 

eleverna ska bli rättvist bemötta i alla lägen och få en så bra och rättvis bedömning som möjligt. Lärare 

2 anser även att det positiva med bedömning är när eleverna känner att han har varit tydlig så de förstår 

sig på hans bedömning om vad han tycker att eleverna bör utveckla. Det negativa är när de inte har 

förstått det och blir förbannade och tycker att han har bedömt dem för hårt eller att han inte håller med 

dem. Men egentligen ser han inte det som negativt utan som en uppskattning och positivt för det innebär 

att eleven bryr sig om sitt eget lärande. Lärare 3 anser att prov kan påverka eleverna negativt för att en 

del elever endast har lärt sig hur det ska vara men förstår inte varför. Hon hade en flicka som skulle 

skriva en historia utifrån ett ämne på det nationella provet och då fanns det vissa kriterier som eleven 

skulle uppfylla. Flickan uppfyllde inte kraven på den här historien och då fick hon inte godkänna henne, 

trots att hon visste att flickan kan skriva jättebra och har även skapat andra texter som var välskrivna. 



37 
 

Detta har hänt flera gånger och detta kan bero, t.ex., på elevens dagsform. Hon anser att det är en 

summativ bedömning och att den säger ingenting. Lärare 3 tillägger att dagsformen är väldigt viktig, 

särskilt för små barn, därför måste man kontinuerligt följa upp och bedöma deras förmågor. Lärare 3 

anser även att det kan vara negativt för eleven om hon har ett prov och eleven inte förstår frågorna. Då 

kan det knäcka en elev men då kanske eleven kan förklara muntligt för henne istället. Hon anser att 

skriftliga prov inte är bra för att resultaten inte talar om vad eleverna egentligen förstår, eftersom på ett 

prov kan de plugga på svaren och klara sig. Detta leder till att det är kanske inte är de elever som förstår 

ämnet egentligen som klarar provet, utan dem som har en bra studie teknik. Hon tycker samtidigt att det 

skulle svårt att inte ha prov överhuvudtaget.  

 

De skolor som har tränat mest på nationella proven är de skolorna får bäst resultat, detta tycker hon är 

jättedåligt för om eleverna får dåligt resultat då har man ju misslyckats som lärare också och det vill 

man ju inte. Bedömning gör eleverna medvetna men mycket ansvar ligger på läraren, så att 

bedömningarna inte påverkar eleverna negativt. Lärare 4 anser att eleverna kan i sådant fall börja 

stämpla sig själva och ser sig själva som lågpresterande eller kanske börjar jämföra sig med andra.  

 

Lärare 5 anser att det bara finns positiva effekter av bedömning eftersom alla barn vill göra så bra ifrån 

sig som möjligt och om de får konstruktiv kritik och feedback så vill de göra ännu bättre ifrån sig. Man 

måste göra det på rätt sätt helt enkelt menar hon så utvecklas eleverna. Hon har inte haft en enda elev 

som inte har utvecklats av hennes bedömning och av hennes feedback, men den måste som sagt vara 

positiv hela tiden så eleverna vill utvecklas och göra någonting bättre. Det negativa skulle vara om 

läraren uttrycker sig på ett klumpigt sätt som gör att eleven kanske känner skuld det är inte bra, menar 

lärare 5. Om man är medveten om det som lärare kan man tala om för eleven i efterhand att det inte 

riktigt var menat på det sättet som läraren sade, utan att man faktiskt ber om ursäkt om man märker att 

någon har blivit kränkt. Hon tror att man kan kränka väldigt lätt om man säger saker på fel sätt. Hon tror 

dock definitivt att den positiva delen är större än den negativa. Lärare 4 håller med och framhåller: 

 

”Måste som sagt vara positiv hela tiden så att de vill utvecklas och göra någonting bättre”(Lärare 4). 

 

Vad det gäller positiv och negativ feedback så kan båda typer av feedback föra eleven framåt eftersom 

vissa elever blir mer manade att prestera bättre nästa gång om de fått negativ feedback samtidigt som en 

positiv feedback kan få eleven att kämpa vidare. Hattie och Timperly (2007) har gjort studier som visar 

på att uppgifter som eleverna anser är kul och vill göra är positiv förstärkning bra och uppgifter som 

eleverna känner är mindre attraktiva att utföra är negativ förstärkning bra.  
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Studier har emellertid även visat att negativ feedback kan påverka elevernas motivation, oftast hos de 

elever som redan är osäkra på sig själva. Därför kan det vara bra att skilja på elever som är bra på att 

prestera och de elever som inte är lika bra på att prestera när det kommer till feedback (Jönsson 2011 

s.76f). Lärare 4 anser att så kallad negativ feedback inte kan hjälpa eleverna att komma vidare i sitt 

lärande. Lärare 5 resonerar också kring positiv feedback för att inte sänka elevens självförtroende och 

påverka eleven på ett negativt sätt av lärarens bedömning. Hon säger följande: 

 

”Man ska lyfta fram det som är bra och sedan berätta hur det kan bli ännu bättre då kan jag se bara 

fördelar med bedöma elever”(Lärare 5). 

 

När man bedömer en elev är det viktigt att lyfta fram det som eleven har gjort bra för att öka 

hans/hennes självförtroende och för att inte eleven ska känna att han blir fördömd av läraren. Men 

formativ bedömning handlar om att eleverna behöver lära sig vad deras styrkor och svagheter är i 

förhållande till målen. När eleverna lär sig detta ökar det elevernas självförtroende och därmed lärandet 

(Jönsson 2011 s.86f). Detta är även vad lärare 1 menar att så länge eleverna vet vart de ska och var de 

ligger är bedömning ett bra verktyg för både lärare och elever, hon anser att tyngden ligger på 

kommentarerna och bemötandet av eleverna, det är avgörande hur vida de påverkar eleverna negativt 

eller positivt. Lärare 3 koncentrerar sig mer på de negativa effekterna av bedömning i samhället. 

 

”Nationella prov ger fel intryck av skolor för de kan träna på dem”(Lärare 3). 

 

Sverige har betyg och prov som mått på skolresultaten, detta är lite riskabelt och därför måste man veta 

vad man mäter och om man är osäker på resultatet så ska man inte använda det som underlag. Våra 

svenska nationella prov hade som syfte att mäta elevernas resultat och inte skolornas, men har istället 

blivit ett underlag för att mäta enskilda skolors och kommuners resultat. Detta anser lärare 3 är helt fel 

och detta kan påverka bedömningen av eleverna eftersom hon påpekar att ingen lärare vill känna att den 

misslyckas och därför låter man eleverna träna på proven så det ska se bra ut utåt när resultaten kommer. 

Detta är en negativ effekt av bedömning enligt henne då dessa prov inte blir pålitliga på grund av detta. 

Och dagens skolor får ett rykte om sig som de kanske inte kan leva upp till eller tvärtom i samhället. 

Lärare 2 har mer fokus på sin egen bedömning av elever och om hans bedömning blir rättvis. 

 

”Vissa elever anser att jag bedömer väldigt hårt i jämförelse med andra kolleger. Man kan också 

sambedöma med eleven och tillsammans komma fram till en bedömning ibland”(Lärare 2). 
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Det formativa och summativas olika bedömningssyften kan förvirra lärare i deras arbete. För att inte 

lärare ska känna sig som varken domare eller coach bör de vara tydliga med sina syften samt att 

eleverna förstår när det sker en formativ bedömning eller en summativ bedömning. Bedömningskulturen 

i klassrummet ska sträva efter att utveckla och analysera elevens lärande inte att döma eller fördöma en 

elev (Skolverket 2011 s.16f). Därför anser lärare 2 att sambedöma med elever eller ta hjälp av kolleger 

när det gäller bedömningen är ett bra sätt så att ingen elev känner sig orättvist bedömd och han får också 

bekräftelse på att hans bedömning av eleven är riktig och rättvis. 

 

Lärarnas tankar kring självbedömning och kamratbedömning. 

Självbedömning är väldigt viktigt inom formativ bedömning och innefattar den femte nyckeln som 

innebär att eleven tar ett eget ansvar för sitt lärande och detta kan förstärkas om eleven lär sig att själv 

bedöma sitt eget arbete (Skolverket 2011 s.16f). 

 

Alla lärare arbetar med självbedömning men arbetsmetoderna kan variera, de allra flesta arbetar 

gentemot målen och kunskapskraven där eleverna själva får stämma av sin kunskapsnivå. 

Kamratbedömning innebär precis som i självbedömning att eleverna lär sig bedöma ett arbete i 

förhållande till kunskapskrav och mål, men i och med kamratbedömning lär sig eleverna att använda sig 

av feedback.  

 

Lärare 1 använder sig av de moln som jag tidigare nämnde i analysen om formativ bedömning. Molnen 

sitter alltid uppe i klassrummet och ibland går de igenom dem tillsammans och eleverna kan även själva 

göra en självbedömning och kontrollera sig om de exempelvis kan alla bokstäver i alfabetet, kan jag 

skriva en mening med stor bokstav och punkt, eller skriva en berättelse med en början, mitten och slut. 

Hon arbetar även efter matriser som också innehåller självbedömning, i dessa matriser kan eleverna se 

de här målen och det är hela tiden stegring i kunskapen. Lärare 1 arbetar väldigt mycket med 

kamratbedömningen ”Two wishes and a star” fast hon brukar vända på den och göra ”Two stars and a 

wish” eftersom hennes elever är så små. Eleverna får då säga två stycken bra saker deras kompis har 

gjort och en önskan, alltså någonting de behöver förbättra. På detta sätt lär de sig av varandra hela tiden 

och när de gör kamratbedömning så ser de också vad de själva ska kunna anser hon. Detta kan också 

användas vid presentationer och redovisningar eller om de läser en text in för klassen kan de prata om 

det. Det viktiga är att man bara får bedöma sådant som de har talat om och då går de tillbaka till molnen 

så de bara bedömer sådant de ska bedöma, annars kan de lätt börja bedöma sådant som inte har med 

saken att göra. Tränar de på att stå och redovisa någonting då ska man exempelvis prata med hög röst 

och ner med pappret då får det bara bedöma sådana saker inte om de tyckte texten var tråkig.  
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De arbetar även med smartboard och activboard där finns det ett självbedömningsprogram från Libro 

som heter Expresso, men allt beror på vilken uppgift de får är det en presentation inför klassen är det 

lättare för eleverna att ge feedback är det en text de har skrivit då är det lättare för henne att ge feedback.  

 

När det kommer till högstadiet så arbetar lärare 2 med förståelse under lektionstid men ger även tips för 

hur eleverna kan arbeta med det hemma för att få en bra studieteknik.  Han anser att det är väldigt 

viktigt att de har en bra studieteknik därför att den metakognitiva förmågan är väldigt viktig, där får 

eleven förståelse för sitt eget lärande. Metakognitiva förmågan anser han ska tydliggöras för eleverna så 

att de förstår hur denna sedan kan användas i olika sammanhang i hemmet, i skolan, med deras 

kompisar, det är jätteviktigt den metakognitiva förmågan är a och o. Om man tänker att man har 

förståelse som grundläggande förmåga men den metakognitiva förmågan är viktig framförallt i 

högstadiet men även i de lägre åldrarna, menar han. Den innebär att eleverna själva är konstant 

medvetna om att utvärdera sig själva och självbedömning. När det kommer till förmågor så handlar det 

om att du kanske arbetar med saker och ting i skolan på viss nivå men samtidigt kan han känna att 

eleven måste vara medveten om vad han/hon måste träna på hemma. Lärare 2 har inte utnyttjat 

kamratbedömning så mycket som han hade hoppats på han ska försöka göra det men eleverna har fått 

tagit del av varandras texter och sambedömning. 

 

Lärare 3 använder sig av en ”Skoldagbok”, eleverna får då en planering över veckan och skriver in den i 

dagboken och där sätter de upp ett enskilt mål, eller ett mål tillsammans, med vad de ska göra och vad 

de ska ha lärt sig under veckan. När de började med dagboken så gjorde de ett gemensamt mål så att de 

skulle förstå vad dagboken innebär, nu har de utvecklat det där så nu sätter eleverna själva upp tre eller 

två mål i veckan varje måndag, dessa utvärderas sedan varje fredag. Då har de frågeställningarna vad de 

har lärt sig under veckan? Vad har varit roligt under veckan? Vad kunde de ha gjort bättre under 

veckan? Eleverna utvecklar då sitt eget tänkande och analyserar sitt eget lärande, självbedömning. Hon 

börjar med lätta mål som hon vet att alla kan uppnå men sedan blir det mer individuellt ju äldre de blir 

och ju mer de kan tänka och analysera själva. Ett mål kan exempelvis vara: Nästa vecka vill jag lära mig 

tre nya färger på engelska, detta börjar hon med redan i årskurs ett. Utvärderingen är särskilt nyttig då 

eleverna reflekterar över om de har gjort sitt bästa under veckan eller vad de har kunnat göra bättre. 

Eleverna skriver alltid ärligt påpekar hon och denna skoldagbok ska de ta med hem till föräldrarna som 

ska skriva på att de har läst skoldagboken. Lärare 3 använder sig precis som lärare 1 och 2 

kamratbedömning av texter, där eleverna ger varandra feedback på varandras texter, vad som var bra 

och vad som var mindre bra samt vad som kan utvecklas detta använder hon sig också av vid muntliga 

framträdanden. Hon anser att det är lättare i svenska med kamratbedömning och svårare i matematiken.  
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Varje termin start går lärare 4 igenom målen som finns inom de olika ämnena med eleverna i skolan. 

Hon sätter upp målen i klassen och de får även med sig målen hem i pappersform. När de sedan arbetar 

kan hon efter lektionen göra återkopplingar till målen och fråga vad eleverna tror att de tränade för mål 

idag. Ibland talar hon om för eleverna innan lektionen börjar vilka mål de ska träna på och hur de ska 

träna på dem. Detta gör hon för att eleverna ska förstå att lektionerna är till för att träna färdigheter som 

hjälper dem mot målen. Lärare 4 har använt sig lite grand av kamratbedömningen ”Two stars and wish” 

precis som lärare 1. 

 

Självbedömning använder sig lärare 5 av ganska ofta och efter varje vecka har de en veckoutvärdering 

och reflektion där eleverna får utvärdera sitt eget arbete och svara på vilket sätt de har lärt sig det här. 

Hur ska eleven kunna visa att han/hon har förstått detta eller vad de nu kan vara, menar hon. 

 

Hon använder sig även av pedagogiska planeringar och så fort en sådan pedagogisk planering är klar 

och tydlig så visar hon den för eleven och så pratar de och diskuterar om den pedagogiska planeringen, 

annars talar hon om och berättar vad målet med lektionen eller arbetsområdet är. Kamratbedömning 

använder hon sig inte så ofta av men det händer. Hon brukar arbeta med kamratbedömning efter halva 

mellanstadiet eftersom hon vill att de ska förstå och få en förståelse för vilken bedömning de faktiskt 

kan få av henne och att den bedömningen hon ger kan de även faktiskt få av kompisarna. Hon menar att 

hennes elever ska förstå vad de ska förmedla till varandra så att inte någon redovisar och eleverna säger 

vad de tycker var dåligt, utan de ska tänka på vad var bra vad kunde han/hon göra bättre, de ska fostras 

in i tankesättet att de inte ska kritisera utan lyfta fram och utveckla. De får berätta vad som är bra och 

vad som kan förbättras. Detta håller lärare 3 med om och gör på samma sätt inom självbedömningen. 

 

”Då utvecklar eleverna sitt eget tänkande och analyserar sitt eget lärande vad de har kunnat göra 

bättre under veckan, något nytt jag har lärt mig under veckan?”(Lärare 3). 

 

Den tredje nyckeln innebär att föra eleven framåt i sitt lärande detta kan ske med hjälp av läraren, eleven 

och elevens klasskamrater. När elever använder sig av självbedömning reflekterar de över sin egen 

prestation och bedömer om de uppnått kunskapskraven och detta leder till att eleven tar ansvar över sitt 

eget lärande. Eleverna utvecklar en egen disciplin över sitt eget skolarbete en slags självkontroll vilket 

medför att de kan planera och bedöma hur deras utvecklingsprocess fortskrider (Skolverket 2011 s.22). 

Många elever ställer sig frågan: 

 

”Varför ska jag lära mig detta och vad ska jag göra för att lära mig ännu bättre”(Lärare 5). 
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Elever har väldigt svårt att ta till sig kunskap om de inte förstår syftet eller målet med lärandet. 

Utvecklingszonen är ett analytiskt begrepp och utvecklingen sker i aktiviteter där barnet erövrar nya 

färdigheter och kan med hjälp av dessa utveckla andra färdigheter och nya utvecklingszoner infinner sig 

på så vis presenteras nya sociokulturella erfarenheter och färdigheter hela livet (Forsell 2011 s.165f).  

Elever lär sig genom att utforska och samarbeta med andra människor det är grunden för detta synsätt. 

Eleverna lär sig av andra elever och lär andra elever deras egen kunskap (Harrison och Howard 2012 

s.15). Lärare 5 menar att eleverna ska själva se och komma på varför de ska lära sig olika saker men 

syftet med lektionen måste de få av läraren om de inte förstår det måste läraren visa kunskapsmålen eller 

förmågorna som de tränar på i uppgiften. Målen för lektionen är något som lärare 1 alltid visar eleverna. 

 

”Sen har jag inför varje lektion ”ett moln” som jag sätter upp ett mål i och visar för eleverna, matriser 

det är också självbedömning ett självbedömningsprogram från Libro som heter Expresso”(Lärare 1). 

 

Detta är väldigt tydligt sätt att visa för eleverna vilka mål de skall sträva efter. Självbedömning kräver 

tre olika steg av eleverna det fösta steget är att eleven måste veta var den ska ta vägen och när den vet 

det så följer steg två vilket innebär att eleven kontrollerar var han/hon befinner sig just nu i förhållande 

till kunskapsmålen och det tredje steget är hur han/hon ska ta sig till målet med detta menas att eleverna 

inte kan ta ansvar över sitt eget lärande om de inte vet vad som förväntas av dem, de behöver även lära 

sig vad deras styrkor och svagheter är i förhållande till målen. När eleverna lär sig detta ökar det 

elevernas självförtroende och därmed lärandet (Jönsson 2011 s.86f). Genom dessa moln som lärare 1 

sätter upp i klassrummet kan eleverna tydligt se vad som förväntas av dem. 

När eleverna har förstått vad syftet med lektionen eller uppgiften är då utvecklas eleverna och kan ta till 

sig lärandet. Eleven måste få en chans att tänka efter på sitt eget tänkande och först då tränar eleven sin 

metakognition (Harrison och Howard 2012 s.26f). Lärare 1 anser även att kamratbedömning är ett bra 

sätt att träna på detta eftersom:  

 

”Eleverna lär sig av bedömning också det är därför det är så bra med kamratbedömning och 

gruppbedömning. Two wishes and a star” (Lärare 1). 

 

”Two stars and a wish” innebär att eleverna kommenterar varandras arbeten med två styrkor och en 

önskan på något som kan förbättras. Läraren måste dock se till att detta utförs rätt så att ingen elev blir 

kränkt eller sårad (Lundahl 2011 s.138). Detta sätt är det sätt som alla mina informanter använder sig av 

när det gäller kamratbedömning och bedömning av varandras texter även om de inte använde begreppet 

”Two stars and a wish”. 
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Lärarnas tankar kring feedback. 

Den fjärde nyckeln innebär att eleverna hjälper varandra i sitt lärande. Genom att ge varandra feedback 

lär sig eleverna även själva hur en uppgift blir bättre vilket också leder till en bättre självbedömning. 

Den tredje nyckeln innebär att föra eleven framåt i sitt lärande detta kan ske med hjälp av läraren, eleven 

och elevens klasskamrater. Eleven får återkoppling och ett samtal mellan lärare och elev sker för hur 

eleven ska göra få att nå nästa mål. 

 

Lärare 1 anser att det inte är någon skillnad på att ge feedback till en svag eller stark elev för man utgår 

alltid ifrån elevens egen nivå och elevens egen utveckling. En stark elev vet vart den ska i nästa steg i 

matrisen. En stark elev som exempelvis kan skriva en text med stor bokstav och punkt och kanske har 

skrivit en jättebra början men har inget mitten i berättelsen (ingen händelse) men ett bra slut då kan 

hon/hon arbeta vidare med det hon menar att det går alltid och utveckla någonting. Ibland ger jag 

samma kommentarer till eleverna om vi har haft en läxa som har gått bra för alla blir det samma 

kommentarer men inte om det har skrivit en individuell text då blir kommentaren riktad mot textens 

innehåll. Om eleven har skrivit om sin helg eller sommarlov då blir det olika kommentarer självklart. 

 

Den planering och bedömning som du gör måste gynna den formativa bedömningen vilket gör att det 

blir bedömning per automatik anser lärare 2. Om du har en elev som uppnått ett A så är det svårare att 

hitta något eleven behöver utveckla därifrån men precis som lärare 1 anser han att det alltid finns något 

eleven kan utveckla, men det är svårare att hitta något mer specifikt vad han/hon behöver utveckla. Det 

är lättare att ha en elev som kanske ligger på C nivå eller B nivå då blir det tydligare och en bredare 

aspekt, ju högre upp du kommer i bedömningen desto svårare blir det.  

 

Tänk dig att du har som en tratt ju högre upp du kommer desto svårare blir det att hitta något specifikt 

att utveckla om du kommer till en A nivå påpekar han. Det är jättesvårt att ge feedback som inte är av 

den formen nu ska du använda stor bokstav och punkt anser lärare 3 därför ger hon feedback genom 

frågor istället. 

 

Om eleven har skrivit en text så ställer hon frågor så att eleven kan utveckla texten istället i form av hur 

har du tänkt här och så vidare. Hon kan skriva skriftligt också men då börjar hon alltid med något 

positivt. Precis som lärare 2 tycker hon att det är skillnad på att ge feedback till starka och svaga elever, 

eftersom att till en svag elev talar hon mer om vad eleven behöver arbeta med än vad hon gör till de 

starka eleverna, men ofta blir de samma kommentarer till alla. 
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Lärare 4 arbetar mycket med målen när hon ger feedback precis som hon gör med självbedömning och 

kamratbedömningen. Eleverna märker att vissa lektioner kan de träna på flera mål och inom flera ämnen 

och andra lektioner kan de ha fokus på bara ett mål. Hon anser inte att det är någon skillnad på svaga 

och starka elever när det gäller feedback.  

 

Till skillnad mot lärare 2 och 3 anser lärare 5 att det är jättelätt att ge eleverna feedback och ger eleverna 

både muntlig och skriftlig feedback. De får även mycket feedback i omdömena. Hon återkopplar bara 

skriftligt vad de behöver träna på när det gäller prov och att det inte poängen som avgör, därför ger hon 

kommentarer istället för poäng i matematik till exempel hon försöker att undvika poäng för de säger 

ingenting menar hon. Detta håller lärare 1 med om men framhåller att de viktigaste med feedback är: 

 

”Det är viktigt att man ger dem verktygen för att komma dit dem ska, allt hänger ihop”(Lärare 1). 

 

Feedback handlar mycket om vägleda eleverna framåt i sin utveckling. Inom det sociokulturella 

perspektivet är redskap väldigt viktigt för lärande och utveckling. Människan får mer och mer redskap 

under tidens gång exempelvis först kom pennan, papper, datorer och så vidare, dessa kallas artefakter. 

Vygotskij anser att människans psykologiska redskap som vi behöver för att tänka och kommunicera är 

språket men även olika begrepp, alfabetet, siffersystemet och formler. Genom språket förmedlas 

sociokulturella erfarenheter människor emellan (Forsell 2011 s.163f). Med hjälp av språket och 

feedback ger läraren eleven de verktyg han/hon behöver för att komma vidare i sitt lärande, som lärare 3 

uttrycker det: 

 

”Jättesvårt att ge feedback som inte är av den formen nu ska du använda stor bokstav och punkt jag ger 

feedback genom frågor istället”(Lärare 3). 

 

Feedback ska innehålla konkreta förslag som för eleven vidare i sin utveckling. Elever lär sig genom att 

utforska och samarbeta med andra människor det är grunden för det sociokulturella synsättet. Eleverna 

lär sig av andra elever och lär andra elever deras egen kunskap (Harrison och Howard 2012 s.15). Här 

kan lärarna ta hjälp av sina elever så som kamratbedömning och självbedömning. Kamratbedömning 

kan nämligen vara ett effektivt hjälpmedel för läraren när det gäller feedback, men även för eleverna 

som kan rätta varandras arbeten innan de visas för läraren. Ibland kan det vara lättare för eleverna att 

bedöma kamraters arbeten innan sina egna så det kan vara bra att börja med kamratbedömning innan 

självbedömning med eleverna så de får träna sig på att se olika styrkor och svagheter och ge feedback 

(Jönsson 2011 s.89f).  
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Vad innebär de olika förmågorna och nya Lgr 11 för lärarna? 

Det är viktigt enligt skolverket att eleverna får känna sig delaktiga i bedömningen och i målen men 

också i de olika förmågorna som finns i nya Lgr 11 och dessa måste framföras på elevernas nivå så att 

alla förstår. Eleverna behöver även veta vad som är en bra prestation av dem och vad som anses som 

mindre bra för att ta till sig målen detta bör ske i ett samarbete och samtal emellan lärare och elever.  

 

Lärare 1 menar att det är viktigt att hon håller sig till kunskapskraven och Lgr 11 så att det inte blir för 

mycket eget påhitt, men sen hur man bedömer är såklart olika i alla klassrum anser hon när det gäller 

både inlärning och metoder. Hon menar att eleverna lär sig av bedömning också det är därför det är så 

bra med kamratbedömning och gruppbedömning. Hon går efter vad skolverket och Lgr 11 

rekommenderar, båda två rekommenderar kamratbedömning och tre partssamtal samt skriftliga 

omdömen som IUP.  Lärare 1 använder sig av The Big Five och pratar om det hur viktigt det är så att 

eleverna förstår men det är svårt för dem att förstå vad exempelvis analysförmåga är. När det är så här 

små elever handlar det mest om färdigheter men de här färdigheterna ger tillslut förmågorna, menar hon. 

Däremot har hon stor hjälp av det som lärare samt av Lgr 11 eftersom det är det som lärarna arbetar efter 

och använder sig av när de skriver sina pedagogiska planeringar. 

 

Tack vare nya Lgr 11 så blir bedömningen även primär i samband med det nya betygsystemet anser 

lärare 2, med tanke på att man har förmågor som är i fokus konstant så måste man hela tiden bejaka det 

som sker i klassrummet för att kunna ge en rättvis bedömning, samt för att det ska bli en formativ 

bedömning också. Den planering och bedömning man gör som lärare måste gynna den formativa 

bedömningen, det är a och o. Stort fokus läggs på Lgr 11 och the Big Five de fem stora förmågorna 

dessa arbetar lärare 2 konstant med.  

 

Lärare 2 säger sig älska The Big Five och har satt upp det i sitt klassrum, han har även gett sina elever 

sina egna The Big Five som de har klistrat in i sin loggboks första sida. Han försöker hela tiden 

tydliggöra och arbeta med dem varje lektion som han har. Han talar om för eleverna vilka förmågor de 

kommer att arbeta med under dagen. Problematiken är när man kommer till bedömning allmänt är att 

det inte finns något tydligt elevexempel från skolverket. Därför försöker han själv hitta på en bank av 

elevexempel som han försöker visa eleverna exempelvis det här är det som du behöver visa mig i den 

grad av förmåga för att kunna få ett A, B, C, D eller F. Han gör det till sitt eget men allt kommer från 

skolverket.  
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Det grundläggande är jobba med den metakognitiva för att eleverna hela tiden ska förstå sig på sitt eget 

lärande och vet varför de ska lära sig. Det behöver inte vara så stora saker det kan vara små när de går i 

ettan men att de hela tiden är medvetna om vad de gör och vilka effekter de kan få. Studietekniken är 

också viktig i form av vilka metoder och vilka strategier eleverna kan använda när de ska arbeta med en 

text eller ett tal, så att eleverna tar till sig det dem ska lära sig det är viktigt anser han.  

 

Lpo 94 var det ingen som riktigt tog till sig menar lärare 3 men de flesta har tagit till sig nya Lgr 11 men 

hon vet inte varför det har blivit så. Lärare 3 har inte hört talas om The Big Five vad hon kan komma på 

men arbetar med förmågorna även där genom samtal. 

 

Lärare 4 anser precis som lärare 2 att metakognitionen är den viktigaste av förmågorna och att 

bedömning gör eleverna medvetna om kunskaper de ska ha eller behöver utveckla, eleverna blir helt 

enkelt mer medvetna och mer reflekterande. De lär sig att uttrycka sin kunskap verbalt. De tränar på 

metakognition. Hon kan höja ribban ett steg när det behövs och eleverna litar på att hon vet vad hon 

pratar om. De vet att hon ser när de inte gjort sitt bästa och eleverna vet också själva detta eftersom hon 

är tydlig i att berätta vad hon ser och vad hon hör och gör dessutom kopplingar till kunskapsmålen.       

Hon anser att hon inte har arbetat så länge så hon känner inte att hon kan uttala sig om Lpo 94 och Lgr 

11, hon tycker inte att de skiljer sig så mycket och ser inte att det har medfört någon skillnad i hur hon 

gör sina bedömningar. 

  

Till skillnad från lärare 4 anser däremot lärare 5 att nya Lgr 11 har förändrat hennes bedömning av 

elever eftersom förut i Lpo 94 fanns strävans mål och dessa fanns någonstans uppe i det blå anser hon 

och hade man tur kom man dit någon gång. Men de här förmågorna som eleverna ska utveckla kan de 

utveckla hela tiden. Strävansmålen som var förut gav henne mer känslan att dit kommer eleverna aldrig 

komma, det var möjligtvis vissa elever som kanske nådde dit. Hon anser även att man får lägga mer 

fokus på planeringen av själva arbetet innan än vad man gjorde förr. Lpo94 lärde hon sig mer eller 

mindre utantill medans Lgr 11 har funnits knappt ett år och ändå så känns det som att det är större tyngd 

i den. Hon tror att det kanske har och göra med att eleverna ska ha betyg i sexan vilket medför att man 

måste hänga med och inte bara det utan man måste också ha större koll redan från fyran det räcker inte 

med att börja i sexan för att ha bra underlag. Det ställs högre krav på lärare men hon tycker att det är bra 

på alla sätt och vis.  
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Lärare 5 anser att hon har sin Lgr 11 bibel på jobbet och på insidan av pärmen har hon skrivit The Big 

Five men ingenting är förankrat och färdigt. Skolan som hon arbetar i nu har hon bara arbetat i ett år och 

där har de inte arbetat så mycket med den nya kursplanen de har inte diskuterat och analyserat igenom 

den så himla mycket som hon hade önskat att de hade gjort.  

 

”Nya Lgr 11 kräver ett helt nytt tankesätt ifrån mig som lärare man ska ju fokusera på förmågorna och 

inte det centrala innehållet det är ju det som ska bedömas” (Lärare 5). 

 

I Lgr 11 finns det 71 olika mål vilket är en förbättring från Lpo94 som innehöll ungefär 500 olika 

strävansmål. The Big 5 följer eleverna under hela grundskolan de tre första förmågorna inom The Big 5 

är med i ungefär hela 80 procent av alla de långsiktiga målen. I alla dessa mål finns dessa fem förmågor, 

fast på olika sätt. Om vi vet att dessa förmågor är dem som ständigt ska utvecklas, så menar han att man 

även som lärare får det lättare att veta vad som bör bedömas. The Big Five kan därför vara en hjälp för 

lärare 5 när hon ska bedöma eleverna utefter olika förmågor som krävs i Lgr 11. Lärare 5 menar att det 

var i stort sett omöjligt för eleverna att nå alla 500 olika strävansmål som fanns i Lpo94. Eftersom dessa 

förmågor följer eleverna genom hela grundskolan i Lgr 11 så kan lärare planera sin undervisning, 

utvecklingsplaner och utvecklingssamtal kring dessa, precis som lärare 5 påpekar i sin intervju att 

eleverna ständigt kommer att fortsätta utveckla dessa och få en djupare förståelse med hjälp av läraren 

och sina klasskamrater. Lärare 2 anser också att detta är jättevikigt men framhåller att det är viktigt att: 

 

”Eleverna ser sitt eget ansvar och sitt eget lärande även ifall de bara går i ettan”(Lärare 2). 

 

Läraren ska vara en hjälpande hand för att reda ut exempelvis missuppfattade begrepp, men istället för 

att ”rätta” eleverna bör lärare låta dem prata färdigt så blir elevernas egen reflektion över sina tankar av 

mer betydelse för deras utveckling. Eleven måste få en chans att tänka efter på sitt eget tänkande och 

först då tränar eleven sin metakognition (Harrison och Howard 2012 s.26f).  Detta kan vi relatera till 

Vygotskijs proximala utvecklingszon som innebär ett avstånd mellan det barnet klarar av själv, utan 

hjälp av andra, och det barnet klarar av med hjälp av andra och av så kallad liten scaffolding, stöttning, 

leder man barnet framåt i utvecklingen. Lärare 2 menar att läraren är där och stöttar eleven men eleven 

tar själv ansvar redan från början över sitt eget lärande. Han anser precis som lärare 4 att metakognitiva 

förmågan är väldigt viktig där får eleven förståelse för sitt eget lärande.  

 

”De lär sig att uttrycka sin kunskap verbalt. De tränar på metakognition”(Lärare 4). 
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Metakognition innebär att eleven lär sig tolka och värdera, reflektera och skaffa sig ett omdöme om 

något. Metakognition innebär även att lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller 

sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva. Både lärare 2 och 

4 anser att denna förmåga är den absolut viktigaste och det är också denna förmåga som hjälper eleverna 

att förstå sig på sitt eget lärande (Svanelid, 2011), som lärare 3 uttrycker det: 

 

”Jag arbetar med förmågorna genom samtal”(Lärare 3). 

 

Detta innebär att lärare 3 använder sig mycket av den kommunikativa förmågan som innefattar att 

samtala och diskutera. Motivera och Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och 

bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa. Hon använder sig även mycket av det 

sociokulturella perspektivet där kunskap är något som är format i sociala konstruktioner där både 

historiska, sociala, kulturella samt politiska förutsättningar utgör en viktig roll. Kunskap kan ses 

annorlunda av människor beroende på vilken samhällsklass, kultur eller tid man befinner sig i (Korp 

2003 s.67f). Hon menar att elever lär sig av varandras sociala bakgrund, erfarenheter och historia. 
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Slutsatser och diskussion. 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur olika lärare arbetar kring bedömning och 

bedömning för lärande samt att få en inblick i hur detta går till i praktiken. Alla fem lärare som jag har 

intervjuat anser att det viktigaste man ska tänka på när man bedömer en elev är att berömma eleverna 

vilket innebär att man talar om något positivt för eleven först och främst. Därefter kan man muntligt 

eller skriftligt kommentera vad som bör utvecklas och förbättras härnäst, de menar att om man som 

lärare börjar tala om för eleven vad som ska förbättras är det lätt att de blir stötta och inte tar till sig de 

positiva som läraren kommer med sedan. Detta är precis vad jag efter min studie har förstått att lärarna 

under min Vfu gjorde de började med att kommentera ”felen” eleven gjort vilket ledde till en ledsen min 

på eleven och resultatet blev att eleven ”stängde ute” den positiva informationen som eventuellt följde 

och tog pappret och gick tillbaka till sin plats. Det bästa sättet att bedöma en elev är att man framför 

återkopplingen likt kamratbedömningen det vill säga att du ger två positiva kommentarer och en önskan 

om vad som ska förbättras på det sättet får du eleven att fortsätta lyssna.  

 

Jag har efter detta arbete verkligen insett vad skolverket menar med att kunskapsbedömning är något 

som ska ske på ett pedagogiskt och medvetet sätt när man ska bedöma en elevs kunskapsutveckling. I en 

lärares kompetens ska kunskapsbedömning utgöra en central roll och fungera som en pedagogisk kärna. 

En kunskapsbedömning ska vara framåtsträvande och med en bra kommunikation med eleven kan detta 

ge ett stöd för elevens lärande (Skolverket 2011 s.4f). Bedömning i skolan ska stärka elevers lärande 

och gynna en livslång lust av lärande samt de demokratiska värderingar och det individuella 

ansvarstagandet hos eleverna (Lundahl 201l s.12). Utan det pedagogiska medvetna sättet eller en 

avsaknad av en bra dialog kan en dålig bedömning vara förödande för elevens självförtroende. Barn som 

börjar skolan har oftast en enorm entusiasm och anser att de är väldigt roligt i skolan och att få lära sig 

olika nya saker. Jag tänker att om man som lärare saknar det pedagogiska förhållningssättet eller 

kunskapen om hur en bedömning för lärande ska gå till så kan du verkligen förstöra elevens livslust för 

lärandet. Lärare har en ofantlig makt här gentemot hur eleven ska kunna utvecklas, blir de inte bedömda 

på ett positivt och utvecklande sätt utan i en negativ riktning kan detta medföra att eleven tappar 

självförtroendet och därmed inte tar till sig lärandet oavsett vilka metoder och inlärnings material 

läraren använder sig av. Som lärare har man ett ansvar att få eleverna att behålla denna entusiasm under 

hela elevens skolgång, därför är det oerhört viktigt att lärare vet hur de ska bemöta eleverna när det 

kommer till bedömning.  

 

Hur man bemöter eleven med feedback och i bedömningen redan i årskurs ett kan ha en avgörande roll 

för en fortsatt lyckad framgång i skolan och huvudansvaret ligger hos läraren, men i en gemensam och 
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bra dialog kan ansvaret fördelas så att eleven också vill ta ansvar för sitt eget lärande förut satt att eleven 

uppmuntras på ett positivt sätt.  

 

Jag har efter min studie kommit fram till att samtalet med eleven kring dennes bedömning är det absolut 

viktigaste för att eleven ska förstå varför och på grund av vad han/hon har bedömts på ett visst sätt, det 

är också väldigt viktigt att eleven vet vad som ska bedömas. 

 

Samtalet med eleven kan reda ut eventuella missförstånd, frågetecken eller missnöje eleven eventuellt 

känner av en bedömning detta är också viktigt för att eleven inte ska känna denna makt position som 

kan uppstå av bara en kommentar och ingen dialog kring bedömningen.  

 

Jag har nu snart gått tre och ett halvt år på lärarutbildningen och ställer mig mycket kritisk och frågande 

till varför utbildningen varken har tagit upp eller nämnt hur man ska eller kan gå till väga då man som 

lärare ska bedöma en elev, förutom det jag själv såg under Vfu:n. Enligt Skolverket ska en lärares 

kompetens om kunskapsbedömning utgöra en central roll och fungera som en pedagogisk kärna. Därför 

ställer jag mig frågande till att ”kunskapsbedömning” inte alltid verkar ingår i utbildningen för framtida 

lärare. Jag anser också att det är oroväckande många i skolsammanhang som fortfarande inte vet vad 

formativ bedömning är eller vad den innebär. Det verkar också som att begreppet formativ bedömning 

fortfarande är ett relativt nytt begrepp i skolvärlden. 

 

Enligt skolverket är bedömning för lärande en bedömningsprocess där målen för undervisningen ska 

vara tydliga läraren och eleven ska tillsammans lokalisera var eleven befinner sig i relation till målen 

och eleven ska också veta hur den ska göra för att komma vidare. Alla fem lärare har förstått principen 

med formativ bedömning och använder sig av detta på ett eller annat sätt, det viktigaste jag har kommit 

fram till i mitt arbete är att oavsett vilket sätt lärarna använder sig av formativ bedömning så är dialogen 

och samtalet med eleven av största vikt. Slutsatsen av en bra och fungerande formativ bedömning landar 

alltid i samtalet och bemötandet av eleven och i den sociokulturella integrationen. Samspelet mellan 

läraren och eleven är det centrala för om undervisningen lyckas, genom kommunikation mellan lärare 

och elev får eleven hjälp att förstå abstrakta begrepp och koppla samman dessa med sina tidigare 

erfarenheter (Forsell 2011 s.170).  

 

 

Alla informanter anser att formativ bedömning fungerar mycket bra ihop med Lgr 11 och har både gjort 

det lättare för lärarna att bedöma elever även om det är som lärare 5 anser att det är mer tidskrävande 
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och mer arbete för lärarna. Att bedöma elever efter de olika förmågorna har också underlättat för lärarna 

då de lättare kan se och veta vad de ska bedöma hos en elev. Jag fick dock en känsla efter mina 

intervjuer att i mellanstadiet och i högstadiet läggs stor fokus på betyg och i de lägre åldrarna var 

pedagogerna mera avståndstagande mot betyg. Kanske beror detta på att de inte är vana att sätta betyg 

och de flesta kände att pressen på eleverna blir betydligt större i och med att ett fast betyg ska sättas de 

såg omdömen som lite mer underlag för vidare utveckling. 

 

Jag hoppas att min studie kan bidra till vidare forskning kring just dialog och samtalet kring bedömning, 

jag är själv intresserad av fortsatt forskning kring detta område då det är så otroligt viktigt i praktiken. 

Det som jag har kommit fram till är dock en intressant vinkel som man kan forska vidare på kring 

formativ bedömning och exempelvis titta närmare på om elevernas synvinkel på deras bedömning. 

 

En annan viktig och intressant aspekt är att om mina informanters uttalande också följs i deras dagliga 

arbete i praktiken. En vidare forskning om analysförmågan, den kommunikativa förmågan och 

metakognitiva förmågan är också intressant då dessa finns med i 80 procent av Lgr 11, här skulle det 

vara bra och veta hur man kan arbeta med dessa på bästa sätt och göra eleverna medvetna om dessa. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 
 

Neutrala frågor. 

Hur gammal är du? 

Vilka är dina tidigare yrkeserfarenheter? 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Hur länge har du arbetat på denna skola? 

Tycker du att det är roligt att arbeta som lärare? 

 

Abstrakta frågor. 

Fråga 1: Vad anser du om betyg och betygssättning? 

Fråga 2: Vad anser du om olika bedömningar i klassrummet? 

Fråga 3: Hur tycker du att det är att bedöma elever? 

Fråga 4: Hur brukar du bedöma elever i klassrummet?   

Fråga 5: Hur tror du bedömning kan påverka eleverna? 

Fråga 6: Finns det positiva/negativa effekter av olika bedömningar? 

Fråga 7: Känner du till begreppen formativ och summativ bedömning? 

Om ja, på vilket sätt använder du dessa två bedömningsprocesser? 

Fråga 8: Har du arbetat med kamratbedömning och självbedömning någon gång med dina elever? Om ja 

hur då? 

Fråga 9: Vad innebär bedömning för lärande för dig? 

Fråga 10: Anser du att det är svårt att ge eleverna feedback? 

Fråga 11: Är det någon skillnad att ge feedback till svaga eller starka elever? 

Fråga 12: Inom formativ bedömning är det viktigt att eleverna känner till vilka mål de ska uppnå hur 

brukar du gå tillväga för att informera eleverna om dessa mål?  

Fråga 13: Anser du som lärare att det är svårt att särskilja elevers uppförande och elevers kunskapsmål? 

Fråga 14: Har du hört talas om The Big Five?   

Fråga 15: Hur tycker du formativ bedömning och nya Lgr 11 har förändrat din bedömning av elever? 

 

 

 


