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Sammanfattning 

Examensarbetet är en kvalitativ undersökning om vad och hur lärare på en halländsk 

grundskola dokumenterar. Den formativa bedömningens goda effekt på lärandet är välkänd 

för forskare inom pedagogik men dess genomslagskraft i skolan har inte varit lika stor. För att 

kunna formativt bedöma elevers mångdimensionella kunskap krävs att läraren fångar och 

dokumenterar den. Detta arbete kräver redskap och examensarbetet tar upp till exempel 

portfolio, loggbok, elevbedömningar, elevutvärderingar, bedömningsmatriser och 

kriteriebeskrivningar. Formativ bedömning ställer ökade krav på lärares dokumentation enligt 

forskningen och det är också lärarna i vår undersökning medvetna om. Lärarna i 

undersökningen visar insikt i den formativa bedömningsprocessens dokumentation men 

praktiserar inte denna fullt ut i vardagen. Lärarna känner att deras yrkesspråk inte är 

tillräckligt för att kunna dokumentera på ett tillfredsställande sätt. Individuella 

utvecklingsplaner med skriftliga bedömningar kräver att lärarna dokumenterar formativt. 

Detta har blivit en tung börda för lärarna som behöver stöd med att utveckla ett professionellt 

yrkesspråk. 

 

Nyckelord: Dokumentation, formativ bedömning, yrkesspråk 
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1 Inledning 

Förförståelsen inför vårt arbete består i att Petra arbetar som lärare. Dokumentation är redan 

en del av hennes vardag men hon har inte tillräckligt stor erfarenhet av läraryrket för att se 

klart vad dokumentationen leder fram till. Anette är sjuksköterska och för henne är 

kontinuerlig dokumentation, utvärdering och kvalitetssäkring en naturlig och viktig del av det 

dagliga arbetet. Sjuksköterskornas dokumentationsprocess i Sverige påbörjades i mitten på 

80-talet med en ny patientjournallag (Ehnfors, Ehrenberg och Thorell - Ekstrand 1996). 

Sjuksköterskornas dokumentation har omvårdnadsprocessen, en humanistisk modell, som en 

logisk struktur. Omvårdnadsprocessen är uppbyggd av bedömning, analys, planering, 

genomförande och utvärdering och hjälper sjuksköterskan att dokumentera systematiskt.  

 

Under vår utbildning till lärare har regeringen utfärdat nya bestämmelser angående 

dokumentation av skriftliga omdömen (Skolverket 2008). Under vår sista VFU upplevde vi att 

lärarna på skolorna inte var tillräckligt förberedda för denna förändring. Vi kände därför ett 

behov av att utveckla våra egna kunskaper inom dokumentation och bedömning. 

 

Vi har dels arbetet ihop de olika delarna i arbetet tillsammans, dels delat upp arbetet 

individuellt. Anette har mestadels ansvarat för inledningen till litteraturgenomgången, svenska 

skolan, elevbedömningar och utvärderingar, bedömningsmatriser, kriteriebeskrivningar samt 

yrkesspråk. Petra har mestadels ansvarat för portfolio som ett instrument för dokumentation, 

aktionslärande och aktionsforskning, genom dokumentation, IUP och skriftliga omdömen 

samt åtgärdsprogram. Avsnitten pedagogisk dokumentation i skolan, formativ bedömning och 

dokumentation, val av metod och metoddiskussion, resultat och analys samt diskussionen har 

vi arbetat med tillsammans. 

 

1.1 Syfte och problemdiskussion 

Syftet med examensarbetet är att undersöka vad och hur lärarna dokumenterar i skolan när det 

gäller elevens lärande. Arbetet ska även undersöka vad dokumentationen leder fram till. Detta 

är extra relevant nu hösten 08 då regeringen har infört nya regler om skriftliga omdömen av 

elever från år 1-9 (Skolverket 2008). Dokumentation har ett samband med bedömning och 

uppsatsens syfte är att undersöka om lärarnas dokumentation leder till så kallad formativ eller 
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summativ bedömning (Black, Harrison, Lee, Marshall och William 2003) och (Lindström 

2005).  Lindberg påpekar nyttan av dokumentation och formativ bedömning för elevens 

lärande. Trots detta menar hon att kunskapen om hur formativ bedömning går till i svenska 

skolor är obefintlig (Lindberg 2005). I forskningen påpekas att lärarnas yrkesspråk är 

otillräckligt (Black m.fl. 2003), (Colnerud & Granström 2002), (Moreau 2008) och (Norman 

2008). Undersökningen försöker få fram hur lärarna ute på fältet själva uppfattar detta. I 

samband med detta avser arbetet också att ta reda på om lärarna anser sin dokumentation vara 

ett arbetsverktyg i undervisningen eller om de mest ser den som ett nödvändigt ont för att ”ha 

ryggen fri”. 

 

De forskningsfrågor vi söker svar på är: 

 Hur dokumenterar lärarna för formativ bedömning? 

 Hur använder lärarna sig av sin dokumentation? 

 Hur ser lärarna på sitt yrkesspråk? 
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2 Litteraturgenomgång 

Avsnittet inleds med att visa på olika forskares syn på bedömning och dokumentation i den 

svenska skolan idag och ger en översikt över olika typer av pedagogisk dokumentation som 

förekommer i skolan. I nästa avsnitt redogörs för sambandet mellan dokumentation, 

bedömning och lärande för att sedan gå lite djupare in på dokumentation och formativ 

bedömning. Efter det följer några olika modeller för hur läraren kan dokumentera. Sedan 

följer ett avsnitt om hur lärarna kan utveckla sin dokumentation genom aktionslärande. I slutet 

av kapitlet kommer IUP, skriftliga omdömen och åtgärdsprogram tas upp för att sedan avsluta 

med det för dokumentationen så viktiga yrkesspråket. 

 

Den litteratur vi använt är både aktuell och relevant för ämnena. Vid litteratursökningen var 

vårt önskemål att skildra olika infallsvinklar för ämnena dokumentation och bedömning.  

Litteraturen skildrar hur lärare dokumenterar i Sverige, samt hur dokumentationen utvecklats 

de senaste decennierna. I arbetet har vi även använt oss av engelsk litteratur för att kunna 

skildra en mer progressiv syn på dokumentation och bedömning. Litteraturen visar både 

konkreta förslag på hur lärare kan dokumentera samt bakomliggande forskning. Vi har använt 

oss av två metodböcker som hjälp med utförandet och analys av undersökningen. Av 

uppenbara skäl finns ännu ingen forskning som synat hur de nya skriftliga omdömena har 

fallit ut i skolorna och deras inverkan på lärarens dokumentation.  

 

2.1 Svenska skolan 

Lpo94 innebar att den svenska skolan gick över från ett relativt betygsystem till ett mål- och 

kunskapsbaserat. Skolan har också lämnat regelstyrningen till förmån för målstyrning med 

påföljd att det inte, i lika stor utsträckning, finns regler och bestämmelser som läraren måste 

förhålla sig till. Måhl menar att det har lett till en osäkerhet hos lärarna om vad det egentligen 

är för prestationer som behövs för att nå målen samt även en osäkerhet om hur man skall 

arbeta i det tomrum som uppstått efter regelstyrningen (Måhl 2005). Både Lindström och 

Carlgren & Marton menar att det ställer ökade krav på läraren att utvärdera sig själv och sitt 

arbete och sedan koppla detta till läroplanens mål (Lindström 2005) och (Carlgren & Marton 

2007). Fortfarande uppvisar eleverna det resultat som premieras vid lärarens bedömning och 

de eventuella andra mål som inte följs upp vid bedömningen lyser med sin frånvaro. Målet för 
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undervisningen är, enligt konstruktivistisk kunskapssyn, elevens förståelse för ämnet och inte 

enbart faktakunskaper som tidigare främst premierades. Det krävs alltså att läraren är tydlig 

när han/hon beskriver för eleven hur målen bäst nås (Lindström 2005). Biggs skriver också 

om bedömningens inverkan på elevens studieresultat. Enligt Biggs är det viktigt att 

bedömningen ger rätt signaler, vad och hur elever lär beror på den (Biggs 2003).  

 

2.2 Pedagogisk dokumentation i skolan 

Varför skall lärare dokumentera? I en undersökning utförd av Myndigheten för skolutveckling 

av tjugo grundskolor fann man att individuell planering och dokumentation av elever gjorde 

skolans mål tydliga för elever och vårdnadshavare. Eleverna blev mer ansvarstagande då de 

visste vad som krävdes av dem. Lärarna fick bättre kunskap om hur de skulle skapa goda 

inlärningssituationer. Men undersökningen visade också på problem. Skolorna upptäckte att i 

den individuella utvecklingsplanen fick mål att uppnå för stor betydelse gentemot mål att 

sträva mot. Dessutom tyckte skolorna att arbetet med att bryta ner målen gjorde att det blev 

svårare för elever och vårdnadshavare att förstå vilka kunskaper som skulle utvecklas. 

Dessutom fanns det en fara i att beskrivningen av elevers sociala utveckling lade fokus på 

brister. (Myndigheten för skolutveckling 2004) 

 

 Lindström ger flera skäl till att dokumentation är viktig i skolan. Ett av skälen är att genom 

att arbeta med dokumentation kan lärarna bli varse sina invanda förutfattade meningar 

(Lindström 2005). Men dokumentation är inte enbart den enskilde lärarens ansvar. Blossing 

påpekar att dokumentationen är viktig för kvalitetssäkringen. Kvalitetssäkring i skolan 

betyder att personalen tittar tillbaka på arbetet man gjort under året och hur förbättringar och 

förändringar i verksamheten utfallit. För att översikten ska fungera behövs det dokumentation 

om hur man arbetat och förändrat tidigare (Blossing 2003). Det som samlas in ska vara 

tolkningar och tyckanden om hur verksamheten fungerat både ur personalens och ur 

ledningens synvinkel. Redovisningen ska också visa hur långt skolorna har kommit till att nå 

upp till de nationella målen (Skolverket 2006). 

 

Dokumentation om verksamheten i skolan handlar inte bara om den årliga redovisningen om 

hur resultaten ser ut. Personalen har hela tiden ansvar för att undervisningen är av god 

kvalitet. Lärare har fått kritik för att de är alltför autonoma och har svårt att samarbeta. Det 

klagas på att lärarna bryr sig mer om sitt eget arbetssätt än hur eleverna arbetar (Blossing 

2003). Men tanken är att lärarna ska bli bättre på att samarbeta. Många skolor arbetar numera 
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i arbetslag för att få bättre samarbete kring eleverna. Scherp betonar vikten av att man inom 

arbetslagen delar med sig av sina pedagogiska problem för att lära av varandra. Det ger ett bra 

tillfälle att samlas kring de erfarenheter och kompetenser som skolan har men det gäller att 

dokumentera dessa för att utveckla det gemensamma yrkesspråket och ”sätta ord på den tysta 

kunskapen” (Scherp 2003). Jämför avsnittet om yrkesspråk i litteraturgenomgången. 

 

2.3 Dokumentation, bedömning och lärande. 

Forskningen visar ofta hur dokumentation, bedömning och lärande hör ihop. Lindström 

skriver bland annat om hur dokumentation och bedömning inverkar på lärandet. Enbart ett 

sifferbetyg säger lite om elevens förståelse och förmågor inom ett ämne (Lindström 2005). 

Om eleven enbart får totalpoäng på ett prov ger inte eleven någon som helst vägledning i hur 

målen skall uppnås, vilka som är elevens svaga respektive starka sidor. Istället bör läraren 

använda sig av feedback by marking (se nedan), portfolios, loggar, matriser med mera och på 

så sätt fås ett mångdimensionellt porträtt av elevens kunskap och kompetens. Det krävs dock 

en medvetenhet hos läraren så han/hon reflekterar över vad det är som dokumenteras och 

bedöms så att eleven inte bara har gratulationsportfolio (se avsnitt Portfolio) från de lägre åren 

i skolan, något som nu är vanligt förekommande. Det gäller att elevens kunskap inte bara 

dokumenteras utan även tolkas och bedöms rätt. Bedömningens koppling till lärandet kan inte 

nog betonas. Lindström skriver: ”Värdering och bedömning är med andra ord viktiga 

pedagogiska styrinstrument” (Lindström 2005, s.160). Lindström refererar även till Eisner 

som menar att det är pedagogiskt ansvarslöst att inte bedöma elevernas arbete; ”En lärare som 

inte bedömer det eleverna gör, kan inte avgöra om hon bidrar till eller hämmar deras 

utveckling. […] Barn respekterar genomtänkt bedömning och kritik […] eftersom det visar att 

deras lärare tar dem och deras arbete på allvar.” (Lindström 2005, s.188) 

 

Pedagogisk dokumentation kan se olika ut beroende på vad läraren avser att bedöma.  

Björklund Boistrup skriver att egentligen mäter och dokumenterar lärarna inte elevens 

kunskap utan att det är istället elevens prestation. Hon beskriver hur läraren kan dokumentera 

lärandeprocessen genom att tänka i tre steg; händelse, iakttagelse och analys. Händelsen, det 

vill säga elevens aktivitet, dokumenteras genom att man videofilmar eller på olika sätt sparar 

elevens arbete i till exempel en portfolio. Lärarens iakttagelse av händelsen är den initiala 

beskrivningen av händelsen, där skriftliga beskrivningar också kan sparas. Analysen blir 

sedan lärarens och även elevens reflektion av hela lärandeprocessen. Elevens dokumentation 
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kan ske i form av en dagbok där även läraren kan skriva in sina kommentarer för att stödja 

elevens lärande. För att kunna göra elevens mångdimensionella kunskap rättvisa så måste 

eleven ges möjlighet att på olika sätt visa sin förvärvade kunskap. (Björklund Boistrup 2005).  

 

2.4 Formativ och summativ bedömning och dokumentation 

Formativ och summativ bedömning är inga nya begrepp. Michael Scriven introducerade 

begreppen formativ och summativ bedömning 1967. Han använde följande citat för att 

beskriva skillnaden: ’”Formativ bedömning är när kocken smakar soppan och summativ 

bedömning är när gästen gör det’” (Korp 2003, s. 77). Båda begreppen kan vara värderande, 

skillnaden är att den formativa bedömningen har ett pedagogiskt syfte i att hjälpa eleven lära 

sig och utvecklas. Den summativa bedömningen är både bedömning i form av exempelvis 

betyg samt en försäkran gentemot staten att eleverna får med sig de kunskaper man betalar 

för. Inte bara elever berörs av formativ bedömning. Korp skriver vidare att lärares dagliga 

utvärderingar av sin undervisning är också en slags formativ bedömning. Hon menar att om 

lärarna har tydliga kriterier i baktanke då de självvärderar sig och de sedan utvecklar 

undervisningen utifrån dessa så sysslar lärarna med aktionsforskning (Korp 2003). Vi 

behandlar aktionsforskning under avsnittet Aktionslärande och aktionsforskning genom 

dokumentation.  

 

Det finns många definitioner av formativ bedömning, Gipps skriver att formativ bedömning 

skall äga rum i samband med undervisningen och skall användas för att vägleda densamma 

(Lindström 2005). Lindström själv definierar så här: 

”Den formativa bedömningen syftar till att utgöra ett stöd för elevers lärandeprocesser och är 

en del av undervisningen. Den kan också vara ett viktigt instrument för lärarens 

planeringsarbete och för dialoger mellan lärare och elev kring lärande processer.” (Lindström 

2005, s. 112). Biggs (2003) definition överensstämmer i stort med Lindströms definition 

ovan. Formativ bedömning jämförs ofta med summativ bedömning i litteraturen. Med 

summativ bedömning avses ofta en kursavslutande och sammanfattande bedömning, ofta i 

form av ett betyg eller liknande. Summativ bedömning kan också förekomma under pågående 

kurs men fokuserar mer på vad eleverna har lärt sig och inte för att främja elevernas lärande 

(Lindström 2005). 
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Black m.fl. forskar om formativ bedömning. De beskriver sitt projekt där lärarna fick pröva 

olika formativa bedömningsmetoder En av dessa var att varje lektion inleddes med en 

frågestund som kännetecknades av öppna frågor, förlängd betänketid för eleverna och 

möjlighet till gruppdiskussion innan frågorna besvarades. Följden för eleverna blev att de inte 

var rädda för att svara fel utan insåg att ett inkorrekt svar kan vara lika värdefullt som ett 

korrekt svar. Genom att dela med sig av sina misstag och funderingar kan läraren och 

eleverna tillsammans rätta till missförstånden. Detta leder i slutändan till en rikare 

klassrumsdiskurs, enligt Black m.fl. (Black m.fl. 2003) 

  

Trots att forskning visar på att formativ bedömning främjar lärande så visar undersökningar 

på att den inte är vanligt förekommande (Lindström 2005). Tholins undersökning visar att 

mellan åren 1996 till 2006 har det skett en långsam förskjutning mot en mer formativ 

bedömning i de svenska klassrummen (Tholin 2007). Moreau relaterar formativ bedömning 

till dokumentation av skriftliga omdömen. Hon menar att de skriftliga omdömena är en 

formativ bedömning genom att de visar eleven hur denne ska gå vidare i sin 

kunskapsutveckling (Moreau 2008).  För eleven är det inte så stor nytta i att veta att han/hon 

inte når kunskapsmålen. Eleven måste få veta vad han/hon behöver göra för att nå dem. I 

Black m.fl. projekt använde lärarna sig av feedback by marking. Istället för att sätta ett betyg 

när lärarna rättar prov, det vill säga. en summativ bedömning, så skrev lärarna konstruktiva 

kommentarer om vad eleverna hade åstadkommit, vad som var bra och vad de behövde arbeta 

vidare med, det vill säga formativ bedömning. Tidigare studier har visat att elevernas lärande 

har mest att vinna på att få konstruktiva kommentarer (Black m.fl. 2003). Eleverna ställde 

några önskemål till lärarna; att de inte skulle använde rödpenna då det upplevdes som att 

elevernas arbete blev förstört, att lärarna skulle skriva läsligt så att kommentarerna gick att 

läsa och att kommentarerna skulle vara skrivna så att de gick att förstå. Lärarna i projektet 

fick arbeta tillsammans med att utveckla sitt språk så att de skulle kunna tillgodose elevernas 

krav. Black menar att summativ bedömning gynnar tävlan mellan elever snarare än att få 

eleverna att tänka på sitt arbete och vad som behöver förbättras. Summativa betyg fokuserar 

också, enligt Black, på elevernas förmågor än på deras arbetsinsats och försämrar 

självförtroendet hos elever son inte presterat så väl. Om lärarna istället använder sig av 

formativ bedömning med kommentarer så läggs fokus istället på vad som behöver förbättras. 

Eleverna fick sedan använda lektionstid på att arbeta med det som behövde förbättras och fick 

då chansen att arbeta med sina svårigheter med handledning (Black m.fl. 2003). Detta 

stämmer väl överens med både Biggs och Lindströms definitioner av formativ bedömning 
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(Biggs 2003) och (Lindström 2005). Genom att skriva konstruktiva kommentarer så använder 

sig lärarna i projektet av formativ bedömning när de dokumenterar. De använder sig även av 

sin dokumentation och knyter an till sina kriterier för att utvärdera sig själva och sin 

undervisning. (Black m.fl. 2003). 

 

2.5 Olika modeller för dokumentation 

Skolan har mål som ska uppnås men inga riktlinjer för hur arbetet ska gå till. Skolor som är 

framgångsrika där eleverna har bra betyg står det sällan om i tidningen men däremot om 

skolor där eleverna inte går ut med godkända betyg. Det talas mycket om att synliggöra hur 

elever lär sig, att sätta lärandet i centrum. Men hur gör man det? Ett sätt att synliggöra elevers 

lärande är att lärare och elever tillsammans dokumenterar lärandet. Det finns flera sätt att 

dokumentera elevernas lärande och resultat. I och med införandet av den individuella 

utvecklingsplanen med skriftliga omdömen hösten 2008 har skolverket gett ut allmänna råd. 

Där ger man förslag för dokumentation om elevens kunskapsutveckling. Systematisk 

individuell dokumentation över elevers kunskapsutveckling och lärande, det vill säga formativ 

dokumentation, kan till exempel ske genom portfolios, loggböcker, diagnostiska och andra 

prov, bedömningsmatriser, lärarnas egna anteckningar och elevers självvärderingar 

(Skolverket 2008). 

 

Den nya IUP:n behandlas djupare i avsnittet IUP och skriftliga omdömen. 

 

Nedan följer en presentation av några olika modeller för pedagogisk dokumentation. 

 

2.5.1 Portfolio 

Portfoliometoden är ett tillvägagångssätt för att dokumentera elevens kunskapsutveckling.  

Ellmin förespråkar portfolion som ett utmärkt redskap att synliggöra lärande. De menar att 

genom att arbeta med portfolio skapar läraren ”ett förhållningssätt och en form av pedagogisk 

dokumentation som är lärarledd och elevaktig, positiv och meningsfull” (Ellmin 2003, s. 21). 

Korp skriver att portfolio är ett urval av de arbeten eleven är mest nöjd med ihop med en 

motivering till varför dessa produkter har valts samt förslag på hur dessa skulle kunna 

förbättras ytterligare. Dessutom innehåller den mindre lyckade arbeten samt arbeten från olika 

tidpunkter så elevens progression blir synlig (Korp 2003). Eleverna kan lättare se och forma 

sina framsteg. Skolans mål och krav blir mer förståeliga och meningsfulla när eleven ser 
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processen under arbetets gång. Dessutom blir eleven mer ansvarsfull eftersom denne blir 

tvungen att bedöma och reflektera över sitt eget arbete. John Deweys tes ”learning by doing” 

betyder att eleverna är inblandade i arbetets gång från början till slut (Ellmin 2003).  

 

Författarna förklarar skillnaderna mellan olika slags portfolio. På grundskolan, speciellt under 

de lägre åren, används ibland en så kallad ”gratulationsportfolio”. Denna används för att visa 

upp elevens framsteg och lyckade resultat (Ellmin 2003). Detta kan kopplas ihop med den 

summativa bedömningen läraren gör då hon tittar på slutresultatet av ett arbete (Biggs 2003). 

 

Författarna menar att gratulationsportfolion borde bereda väg för utvecklingsportfolion. Syftet 

med denna är att dokumentera elevens kunskapsutveckling och inte bara visa resultatet av den 

(Ellmin 2003). Detta kan kopplas ihop med en formativ bedömning då läraren dokumenterar 

arbetsprocessen mer än resultatet. Nyttan av den sorts dokumentation skulle vara att eleven så 

småningom själv ser sin utveckling och lär sig hitta bra taktiker för sitt lärande (Korp 2003). 

Även Biggs skriver om hur viktigt det är att läraren använder sig av formativ bedömning för 

att eleven ska se exakt vad och hur denne har gjort misstag för att kunna gå vidare i 

kunskapsutvecklingen (Biggs 2003).  

 

I PROPEL - projektet, initierat av Howard Gardner, låter man inte bara eleven och läraren 

granska och kommentera materialet i portfolion utan man låter även kamraterna komma med 

synpunkter. Eleverna lär sig på så sätt att kritiskt granska både sitt eget och andras arbete och 

med tiden får eleverna mer erfarenhet och kan ge mer nyanserad kritik. Då eleverna, som 

oftast är sin egna värsta kritiker, och lärarens bedömning inte är samstämmiga blir det lärarens 

uppgift att lyfta fram de kvalitéer som eleven förbisett. Att använda sig av 

portfoliogenomgång i slutet av en kurs gör att eleven återigen får bedöma och reflektera över 

sitt arbete och kan dra viktiga lärdomar som främjar lärandeprogressionen.(Lindström 2005). 

 

Biggs menar att även lärarna har nytta av portfolion på så sätt att de kan tydligare se hur 

eleven resonerar och lär sig. De uppmuntras att utveckla bra lärandesituationer. ”Learning is 

constructed as a result of the learner’s activities” (Biggs 2003, s.11). Författaren menar att 

lärarna måste basera undervisningen på hur eleverna lär sig. Istället för att lägga fokus på hur 

man ska lägga upp och planera sin undervisning borde lärarna fokusera mer på vad eleverna 

gör (Biggs 2003). 
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Även Skolverket betonar vikten av att pedagogerna diskuterar kunskapsutvecklingen och 

provar olika lärandeformer för att maximera lärandet (Skolverket 2004). Ellmin tar också upp 

hur de olika stadierna har nytta av portfolion för att kunna ha en röd tråd genom elevens 

skolgång. Genom att dokumentera på samma sätt blir det smidigare övergångar mellan olika 

stadier. Eleven trillar inte mellan två stolar och samarbetet kring eleven förenklas (Ellmin 

2003). 

 

Portfolion är inte bara till användning för elever och lärare. Ellmin skriver att även föräldrarna 

har nytta av barnens portfolio. Denna blir som en förbindelselänk mellan lärare, elever och 

föräldrar. De får en bra insyn i vad som sker i skolan och kan stötta arbetet hemifrån. 

Samarbetet mellan hem och skola blir smidigare. Vid utvecklingssamtalen kan föräldrarna via 

portfolion lättare följa barnens utveckling. (Ellmin 2003)  

 

Författarna menar alltså att arbete och dokumentation genom portfoliometoden skapar ”en 

lärmiljö som stödjer, uppmuntrar och underlättar aktivt lärande, där lärandet bygger på 

elevens tidigare kunskaper och förförståelse, på samspelet med lärare, andra elever och 

helhetssituationen” (Ellmin 2003 s. 50).  

 

2.5.2 Elevbedömningar och utvärderingar 

Lärarna kan också använda sig av elevernas egna bedömningar och utvärderingar när de 

dokumenterar. Tholins undersökning visar att endast ett fåtal skolor använder sig av elevers 

självvärderingar eller kamratbedömningar (Tholin 2007). Nedan följer exempel på hur läraren 

kan arbeta med dessa. 

 

Våra styrdokument betonar att eleven skall ta ansvar för sitt lärande men för att kunna nå ett 

mål krävs att eleven förstår målet och vet vad som krävs för att nå målet (Lpo 94). Problemet 

är att eleverna ofta saknar redskapen för att nå målet men när man i klassrummen har jobbat 

med konstruktiva kommentarer har eleverna fått träning för att bättre kunna bedöma sitt eget 

och andras lärande. Black talar om kamrat – och självutvärdering (vår översättning). Detta är 

ett medel som möjliggör att bedöma och dokumentera kunskapsutveckling och 

lärandeprocessen i en klass med 30 elever. Eleverna fick bland annat kontrollera sin kamrats 

arbete och ”trafikljus” rätta det. Grön stod för att kamraten hade en god förståelse, orange stod 

för att eleven hade en partiell förståelse och röd för bristfällig förståelse. Genom att bedöma 

kamratens arbete reflekterade de automatiskt över styrkor och svagheter med sitt eget arbete. 
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Sedan fick de arbeta tillsammans i par för att båda skulle nå ”grön” nivå. Uppföljning skedde 

sedan i helklass. Det finns en rädsla inom lärarkåren att för mycket grupparbeten kan leda till 

att de så kallade högpresterande eleverna hämmas men enligt Black visar forskning på att de 

elever som ger mest hjälp när de arbetar i små grupper är de som får mest ut av grupparbetet. 

Det är först när en elev kan förklara för en annan elev som eleven har nått full förståelse för 

ämnet (Black m.fl. 2003). 

 

Wiske definierar förståelse som ”[…] förmåga att använda kunskap, begrepp och färdigheter 

för att belysa nya problem och oförutsedda frågeställningar.” (Lindström 2005. s.19). Även de 

så kallade svagpresterande eleverna gynnas av grupparbete. Enligt Vygotskij så utökas 

elevens proximala utvecklingszon om en elev får arbeta tillsammans med en elev som har 

större kunskap i ämnet (Arevik 2007). Även Skolverket nämner att utveckling och lärande i 

stor utsträckning sker när eleverna interagerar med varandra (Skolverket 2008). Black skriver 

vidare att genom kamratbedömning tränar eleven upp sin objektivitet som är nödvändigt för 

att sedermera kunna bedöma sitt eget arbete och utvecklar elevens lärande. Formativ 

bedömning bygger på att eleven är aktiv och tar ansvar för sitt lärande. Självbedömning är en 

nödvändighet i en klass med 30 elever (Black m.fl. 2003). Självutvärdering är inte unikt för 

Blacks projekt utan är också upptaget i Läroplanen för grundskola. 

 

Skolan skall sträva efter att varje elev 

• utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och 

• utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i 

relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. 

(Lpo 94, s.16). 

 

Det finns en annan fördel med att eleverna får bedöma varandra. Eleverna förstår ofta andra 

elevers kommentarer bättre än sin lärares. De använder sig av gemensamma ord och termer. 

Eleverna tenderar också att ta kritik mer seriöst om den kommer från en kamrat än om det 

kommer från läraren. Genom kamratbedömningar stärks också eleverna röst gentemot läraren 

och därigenom blir dialogen i klassrummet mer lyhörd. Det leder till att även läraren blir 

bedömd, både muntligt och skriftligt. (Black m.fl. 2003) 

 

I projektet fick eleverna också använda sig av ”trafikljusbedömning” när de skulle bedöma sin 

egen förståelse av ett kapitel inför ett prov. Läraren gav eleverna en lista med nyckelord eller 
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frågeställningar som rörde det aktuella kapitlet och eleverna uppmanades att 

”trafikljusbedöma” sin egen förståelse. Grön där förståelsen var god och orange eller röd där 

förståelsen var sämre. Eleverna fick på så sätt reflektera över sin egen förståelse och lärande 

och fick en checklista över vad som behövdes gås igenom och repeteras inför provet. (Black 

m.fl. 2003) 

 

2.5.3 Bedömningsmatriser    

Skolverket ger på sin hemsida förslag på kunskaps- och lärandebedömning genom att 

dokumentera dessa i form av matriser. Kjellström skriver att om läraren enbart beskriver 

elevens kunskapsutveckling genom en sammanvägning och ett betyg förloras mycket 

information om elevens lärande i sammanvägningen. Det blir omöjligt för läraren att 

dokumentera elevens lärandeprocess ingående. Kjellström rekommenderar att man vid 

bedömning av komplexa frågeställningar och större projekt istället använder sig av bland 

annat bedömningsmatriser. Dessa kan vara till hjälp för lärarna att bedöma och dokumentera 

de kvalitativa nivåskillnaderna när eleven analyserar, förklarar och drar slutsatser. 

Strukturerade bedömningsanvisningar gör också att överensstämmelsen ökar mellan de olika 

lärarnas bedömningar. Ger man även eleverna tillgång till bedömningsmatriserna och låter 

dem vara delaktiga i bedömningsprocessen så visar forskning att särskilt de svagpresterande 

elevernas begreppsförståelse ökar dramatiskt. Enligt Kjellström så väger vinsterna med 

bedömningsmatriser upp den ökade tidsåtgången för att utveckla bra matriser. (Kjellström 

2005) 

 

2.5.4 Kriteriebeskrivningar för kunskapsutveckling 

Under kapitlet svenska skolan diskuteras att skolan har gått ifrån att ha varit regelstyrd till att 

vara målstyrd. Enligt Måhl ger inte de svenska kursplanemålen tillräckligt stöd för hur lärarna 

ska dokumentera och bedöma eleverna. Det råder osäkerhet bland lärarna om vad det 

egentligen är som skall uppnås och hur lokala kriterier skall utformas. Detta ihop med alltför 

få nationella prov och nationella kriteriebeskrivningar gör att det blir svårt för läraren att 

dokumentera och bedöma om eleven har uppnått målen. Därför måste lärarna enligt Måhl 

börja formulera konstruktiva kriteriebeskrivningar så att det blir tydligt för både elever och 

lärare vilken kunskapsutveckling som är nödvändig för att nå målen. Kriteriebeskrivningarna 

får tjäna som exempel för eleven för vad som krävs för att uppnå målen. Han använder sig av 

begreppen uppgiftsstandard, resultatstandard och processtandard för att systematisera 

bedömningsprocessen. Begreppet uppgiftsstandard används för svårighetsgraden i en uppgift, 
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processtandard för hur uppgifterna skall genomföras och resultatstandard får stå både för 

bedömningsmallen för den enskilda uppgiften men också för helhetsbedömningen. Dessa 

standarder ändrar sig för varje år, det vill säga kraven höjs successivt. Elevens prestation 

kommer att motsvara mätbara kriterier. Kriterier och standarder blir också ett sätt för läraren 

att skapa en rättssäker och likvärdig bedömning. Då många lärare har svårt för att verbalisera 

sina kriterier har skolverket formulerat bedömningsmaterial för att tydliggöra hur 

kursplanemål skall tolkas. Behovet av lokala kriteriebeskrivningar försvinner inte med detta 

som dock kan få tjäna som ett exempel för lärarna. Det anses viktigt att även progressionen 

syns i kriteriebeskrivningarna, det vill säga att de tydligt beskriver elevens önskvärda 

kunskapsutveckling. (Måhl 2005) 

 

2.6 Aktionslärande och aktionsforskning genom dokumentation 

Det har i tidigare avsnitt påpekats att lärare anses för autonoma i sitt arbete och sin 

dokumentation. Tiller skriver om hur lärare bättre kan dela med sig av sina erfarenheter till 

varandra. Även om läraren i sitt eget klassrum arbetar för sig själv behöver arbetet ibland 

dokumenteras för att kunna komma ut till kollegiet och tipsa all personal om olika 

pedagogiska metoder. Annars utvecklas inte verksamheten Författaren menar att 

dokumentation är väldigt viktigt för att man som pedagog ska få distans till sin vardag och se 

på sitt arbete med nya glasögon. Istället för att ha skolutvärderingar borde vi ha 

aktionslärande och aktionsforskning (Tiller 2002). Även Lenz Taguchi skriver om hur 

dokumentation leder lärarna i sin egen läroprocess. Hon menar också att dokumentationen 

kräver både reflektion och diskussion för att det ska kunna ske utveckling och förändring 

(Lenz Taguchi 1997). 

 

Aktionslärande betyder att lärare undersöker sitt eget arbete för att förstå det bättre och 

förbättra det. Genom att se vad det finns för kunskap på skolan kan man använda sig av den 

(Tiller 2002). Detta är också vad Scherp skriver om vikten av att få fram ”den tysta 

kunskapen” (Scherp 2003). Tiller tipsar om olika sätt att dokumentera sin vardag och ett sätt 

är loggboksskrivande. Genom att under en tid skriva ner vad som händer kan lärare lättare 

reflektera över och förstå händelser för att sedan göra förändringar i skolarbetet. Dessutom 

kan loggboksskrivandet bli en form av terapi (Tiller 2002). 

 

Aktionsforskning betyder att forskare kommer till skolan utifrån och forskar tillsammans med 

lärare och skolledare. Utgångspunkten för den här typen av forskning är en vilja att göra 



17 

 

förbättringar i skolan, att hjälpa pedagogerna i deras arbete. Samarbete mellan pedagoger och 

forskare är ett måste för att aktionsforskning ska fungera. (Tiller 2002) 

 

Ett exempel på aktionslärande och aktionsforskning är Blacks projekt där de deltagande 

lärarna beskrev att de i och med projektet fokuserade mindre på undervisning och mer på 

lärandet i klassrummet. Denna förändring kom sig av att lärarna, inspirerade av den forskning 

som de fått ta del av under projektets gång, reflekterade över sin lärargärning. Lärarna 

dokumenterade sina reflektioner i dagböcker. De ombads att noga tänka igenom varje nytt 

steg de tog och att utvärdera regelbundet. (Black m.fl. 2003) 

 

2.7 IUP och skriftliga omdömen 

Skolverket anser att elever och vårdnadshavare behöver veta vad som sker i skolan och hur 

eleverna når målen i läroplaner och kursplaner. De poängterar att varje elev ska behandlas 

som en individ och att skolan ska ha en individuell plan för hur eleven ska ges möjlighet att 

nå de nationella målen. Lärarna ordnar utvecklingssamtal minst en gång per termin med elev 

och vårdnadshavare. Då diskuterar de tillsammans hur eleven har det i skolan både socialt och 

kunskapsmässigt. Samtalet ska mynna ut i ett skriftligt dokument, en individuell 

utvecklingsplan (IUP). I den ska de specificera hur skola, vårdnadshavare och elev ska arbeta 

för att eleven ska utvecklas så långt det går mot de nationella målen. IUP:n är 

arbetsdokumentet som parterna arbetar ihop och sedan följer. (Skolverket 2008) 

 

Nytt för höstterminen 2008 är att IUP:n även ska innehålla skriftliga omdömen om elevens 

kunskaper i varje ämne. Dessa fick tidigare inte ha betygsliknande innehåll men det är numera 

tillåtet. Skriftliga omdömen gäller för alla elever i grundskolan, sameskolan, specialskolan 

och den obligatoriska särskolan. Skolans rektor bestämmer ramen för hur omdömena ska 

skrivas. Bedömningarna ska vara av formativ karaktär vilket innebär att de ska både redogöra 

för vad eleven kan och vad eleven behöver lära sig mer samt hur det ska gå till. Kunskaperna 

ska inte bara baseras på faktakunskaper utan även på förmågor som till exempel att kunna 

förklara, beskriva och dra slutsatser. Dessutom kan rektorn besluta att utvecklingsplanen även 

ska innehålla omdömen om elevens sociala utveckling. (Skolverket 2008)  

 

Moreau är en av de forskare som intresserar sig för utformandet av de nya skriftliga 

omdömena. Hon skriver att den svenska skolan uppfattas av många som flummig på grund av 
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att lärarna inte tydligt nog bedömer elevernas lärande. En formativ bedömning i form av 

skriftliga omdömen ökar tydligheten i skolan. Moreau tolkar skillnaden mellan betyg och 

skriftliga omdömen i förhållande till summativ och formativ värdering. Hon menar att betyg 

är ett summativt värderande omdöme som sätts efter att en elevs styrkor och svagheter 

jämförts och prestationen värderats. Problemet med betyg är att de inte förklarar vad som 

måste förbättras. Skriftliga omdömen är en form av formativ värdering på så sätt att man 

klargör för eleven var denne för tillfället befinner sig i förhållande till målen. Istället för att 

summera ihop styrkor och svagheter kartläggs elevens prestationer i de olika delarna. Därifrån 

tar man sedan avstamp för att eleven ska vidareutvecklas. (Moreau 2008). 

 

Det går att tolka hur man ska utforma IUP och de skriftliga omdömena på fler sätt. I 

regeringens departementspromemoria från januari 2008 gav man skäl till varför man ville 

införa skriftliga omdömen. Man menade att den framåtsyftande IUP:n  som ska tydliggöra 

vad eleven behöver utveckla har sina begränsningar. IUP:n ska också innehålla omdömen om 

elevens kunskapsutveckling. Dessa samlade omdömen såsom prestationer och kunskaper ska 

ha sitt utgångsläge i de nationella målen (Utbildningsdepartementet 2008). Även Jan 

Björklund säger i ett pressmeddelande från juni 2008 att det ”tidigare förbudet mot 

betygsliknande omdömen var absurt. Lärarna måste få skriva ned på ett papper om eleverna 

har nått målen eller inte” (Pressmeddelande 2008). 

 

Skolverket ger också förslag till hur skolorna ska skapa rutiner för att skriva skriftliga 

omdömen. Lärarna behöver gemensamma rutiner för att kunna dokumentera elevernas 

kunskapsutveckling. Som exempel för dokumentation nämns portfolio och loggböcker, lärares 

egna nedskrivningar och elevers självvärderingar. Lärarna ska också beskriva hur de rent 

konkret arbetar mot de nationella målen. Eleverna bör lära sig att reflektera över sitt lärande. 

Lärarens dokumentation blir sedan ett viktigt redskap för lärarna att använda sig av för att 

kvalitetssäkra verksamheten. (Skolverket 2008)  

 

Detta menar Moreau kommer att förbättra skolan. Hon skriver att kvaliteten i undervisningen 

kommer att höjas i och med att lärarna ska noggrant beskriva vilka mål undervisningen 

arbetar mot. Eleverna kommer att veta vilka kunskaper de väntas ha efter ett avslutat 

arbetsmoment och de ska själva och tillsammans med andra elever kunna se sin 

kunskapsutveckling (Moreau 2008). Detta kan relateras till hur Ellmin beskriver arbetet med 

utvecklingsportfolion. Genom att arbeta med portfoliometoden blir eleverna i samspel med 
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varandra medvetna om sin kunskapsutveckling och vilka lärandestrategier de kan använda 

(Ellmin 2003).  

 

Lärarna behöver formulera sig på ett professionellt språk i de skriftliga omdömena. Moreau 

förtydligar vad de skriftliga omdömena betyder för lärarnas arbete. Hon menar att lärarna 

behöver ett tydligt yrkesspråk för att kunna skriva skriftliga omdömen om elevernas 

kunskapsutveckling (Moreau 2008). Även Skolverket poängterar att lärarna behöver använda 

sig av ett gemensamt yrkesspråk (Skolverket 2008). Yrkesspråk diskuteras mer utförligt under 

avsnittet Yrkesspråk. 

 

2.8 Åtgärdsprogram 

Skolverket skriver att ett utvecklingssamtal ibland uppvisar att en elev har svårigheter att nå 

grundskolans läroplaners och kursplaners mål. Om en elev är i behov av särskilt stöd ska ett 

åtgärdsprogram arbetas fram. Även vårdnadshavare kan initiera till ett sådant. Rektor på varje 

skola har ansvar för att en utredning görs för att undersöka vilka stödinsatser som behöver 

sättas in. Under utredningen är det viktigt att skolan samarbetar med elev och vårdnadshavare. 

Skolan behöver ha rutiner för hur undersökningen dokumenteras. Av sekretesskäl bör 

utredningen inte föras in i själva åtgärdsprogrammet eftersom det kan finnas känsliga 

personuppgifter i undersökningen. Rektor har också ansvar för att ett åtgärdsprogram utfärdas. 

När åtgärdsprogrammet är färdigställt är det en allmän handling. (Skolverket 2008) 

 

Åtgärdsprogrammet ska i grund- och gymnasieskolan innehålla elevens behov i relation till 

läroplans- och kunskapsmålen. Där ska beskrivas vilka åtgärder som ska vidtas och vem som 

har ansvar för dem. I åtgärdsprogrammet ska man beskriva eleven på ett positivt sätt och utgå 

från dennes styrkor Åtgärdsprogrammet ska även se till att det finns kapacitet för att 

tillfredsställa elevens behov samt att åtgärderna följs upp och utvärderas. (Skolverket 2008)  

 

Men dokumentation kan också vara en etisk fråga. Asp Onsjö riktar kritik mot en del av 

skolans dokumentation. I hennes undersökning av arbetslagens arbete med åtgärdsprogram 

fann hon mycket nedvärderande dokumentation om eleverna i en del arbetslag. Hon menar att 

dokumentation kan vara väldigt känsligt material och att det är ”oetiskt med nedskrivna 

bedömningar som arkiveras på skolorna” (Asp Onsjö 2007, s. 21). Undersökningen visade att 

lärarna beskrev elevers sociala situation på ett amatörpsykologiskt sätt och använde sig av 
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moralbegrepp med nedvärderande innehåll. Analysen visade att denna dokumentation inte 

hjälpte upp elevens kunskapsutveckling. Istället för att dokumentera bedömande om eleven 

borde lärarna tydligt kartlägga hur eleven bäst lär sig och på vilka sätt eleven inte kan lära in. 

(Asp Onsjö 2007) 

 

2.9 Lärarnas yrkesspråk 

Både Blossing, Colnerud och Granström skriver om hur lärarna enligt tradition har planerat 

och genomfört sin undervisning individuellt. Läraryrket kännetecknades av ensamarbete. Det 

har inte funnits någon gemensam diskussion i arbetslag om hur undervisningen går till och 

därmed har inte yrkesspråket utvecklats gemensamt (Blossing 2003) och (Colnerud & 

Granström 2002). Moreau tar upp detta problem i samband med de skriftliga omdömena som 

infördes hösten 2008. Hon skriver att lärarna saknar kunskap om att beskriva elevernas 

lärande och ser detta som ett bekymmer då det gäller att formulera skriftliga omdömen 

(Moreau 2008).  

 

Bergman påtalar vikten av att lärarna, i och med de nya skriftliga omdömena, utvecklar ett 

gemensamt språk så att omdömena blir begripliga för elev och förälder (Bergman 2008). Att 

lärarna har vissa svårigheter att ge skriftliga omdömen och konstruktiva kommentarer blev 

även uppenbart i Blacks projekt. Lärarna i projektet påtalade, när de hade jobbat med 

projektet ett tag, hur svårt det var att ge konstruktiva kommentarer på vad eleverna behövde 

förbättra. Det berodde, enligt Black, på att frågorna som lärarna ställde i proven var inte 

utformade för att fånga elevernas lärande och vilka eventuella svårigheter med förståelsen 

eleverna hade. Frågorna hade inte konstruerats för att spegla elevens förståelse. Lärarna fick 

därför tillsammans i grupper arbeta med att utveckla sitt yrkesspråk. Det krävs alltså god 

planering för att kunna ge konstruktiva kommentarer om elevens lärande. Lärarna i projektet 

beskrev att formativ bedömning inte bara handlade om bedömning utan snarare en 

lärandefilosofi som snart genomsyrade hela deras arbete (Black m.fl. 2003). Även Tholin 

nämner att lärarna behöver utveckla sitt yrkesspråk. Genom att lärarna regelbundet byter 

elever när de bedömer borde enligt Tholin inte bara bedömningen bli mer rättssäker för eleven 

utan även leda till att lärarna utvecklar sitt professionella språk (Tholin 2007). 

Colnerud  &Granström skriver att lärarnas praktik utgår från implicit kunskap och att detta 

beror på att lärare inte har fått möjlighet att i grupp få analysera, granska och reflektera över 

sin yrkesinsats. Det har fått till följd att de kunskaper om läraryrket som inte är 
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ämnesanknutna är dåligt synliggjorda. De menar vidare att lärare för att utvecklas 

professionellt behöver ett yrkesspråk. Lärarna behöver ett metaspråk som hjälper dem att göra 

teoretiska beskrivningar av praktiken och att utveckla gemensamma strukturer för deras 

undervisning, mentorskap och verksamhet (Colnerud & Granström 2002). Detta språk skall 

inte förvecklas med undervisningsspråket som används i klassrumsituationer och i samtal med 

elever och vårdnadshavare. Samtidigt som ett metaspråk kan vara väl så utvecklande för 

lärarkåren så kan det vara helt obegripligt för elever och vårdnadshavare. Skolverket skriver 

att målen i läroplan och styrdokument bör omarbetas, anpassas och knytas an till den konkreta 

undervisningen Detta innebär att läraren bör prata om mål och måluppfyllelse på ett sätt så att 

detta med lätthet kan förstås både av den enskilde eleven och av dennes vårdnadshavare 

(Skolverket 2008). 
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3 Metod 

I det här avsnittet redovisar vi vår metod och problematiserar även kring 

enkätundersökningar, val av respondenter och litteratursökning utifrån metodlitteraturen. 

 

3.1 Val av metod och metoddiskussion  

Vi valde att göra en kvalitativ undersökning där vi genom att ställa öppna frågor önskar få 

svar för att kunna problematisera bland annat hur några lärare dokumenterar. För att få fram 

ett mönster har vi strävat efter att ha relativt strukturerade frågor. Vi valde att göra vår 

frågeundersökning i enkätform. Enligt Esaiasson kan enkätundersökningar ge respondenterna 

möjlighet att tänka över sina svar i lugn och ro. Dock är svarsbortfallet högre vid 

enkätundersökningar jämfört med intervjuer bortsett från de tillfällen där respondenterna är 

samlade på en och samma plats och därför genererar en närmast hundraprocentig 

svarsfrekvens (Esaiasson m.fl. 2007). Att vi gjorde undersökningen på den skola där Petra är 

anställd som lärare underlättade för oss att återkomma med uppföljningsfrågor. Fördelen med 

enkäter, enligt Esaiasson, är att man helt kan bortse från intervjuareffekter (Esaiasson m.fl. 

2007). I vår undersökning kan vi inte helt bortse från eventuell omedveten påverkan från 

intervjuaren då Petra som personligen lämnade enkäterna till lärarna arbetar på den 

undersökta skolan. Vi kan dock ärligt intyga att någon medveten påverkan från intervjuaren 

inte förekommit.  

 

 Enligt Esaiasson m.fl. är det viktigt att ha i åtanke att en enkät med för många frågor tenderar 

att inte bli ifyllda (Esaiasson m.fl. 2007).  Författarna skriver att denna risk minskar om 

forskaren bemödar sig med att utforma intressanta frågor. Vår förhoppning var att 

dokumentation skulle vara ”ett hett ämne” i och med införandet av de skriftliga omdömena 

och att lärarna därför skulle finna undersökningen och frågorna intressanta. 

Enkätundersökningar kan kritiseras för att forskaren saknar insyn i svarssituationen enligt 

Esaiasson. Risken finns att respondenten använder sig av otillåtna hjälpmedel samt att någon 

annan än den tilltänkta respondenten fyller i enkäten .  I vår undersökning skulle otillåtna 

hjälpmedel till exempel kunna vara skolverkets hemsida. Vi kan inte utesluta att det kan ha 

förekommit felaktigheter, såsom att lärarna använt otillåtna hjälpmedel men vi anser oss vara 

säkra på att rätt person svarat på enkäten.  
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En brist med vår enkät är att vi gjorde undersökningen på en enda skola. Detta skulle kunna 

vara en svaghet då det gäller att dra slutsatser av enkäten. 

 

Vid enkätens utformande förkastade vi flera versioner innan alla inblandade parter; 

författarna, handledarna och försöksrespondenten kunde enas om att frågorna i enkäten 

kommer att ge svar på det vi avser att undersöka. Vi valde att ställa öppna frågor. Enligt 

Esaiasson får man genom att ställa öppna frågor respondenternas egna ord och berättelser och 

respondenterna behöver inte känna sig hämmade av eventuella svarsalternativ. Forskning 

visar, enligt Esaiasson, att öppna frågor kan vara att föredra när det gäller känsliga frågor. 

Fasta svarsalternativ inbjuder i dessa fall till över- och underrapportering (Esaiasson m.fl. 

2007). Enkäten finns i bilaga. 

 

3.2 Urval och etiskt ställningstagande  

Undersökningen begränsas till en F-9 skola. Där har vi valt ut de lärare som arbetar med 

högre åldrar. Vi valde ut åtta lärare ur de tre arbetslagen inom olika ämnen för att få en 

spridning och på så sätt kunna generalisera resultatet av undersökningen att gälla hela skolan. 

Lärarna varierar både vad gäller kön, ålder och yrkeserfarenhet.  

 

Vi har vinnlagt oss om att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 

2002). Alla respondenter blev muntligt informerade om syftet med undersökningen och att 

deltagandet i densamma var frivilligt samt att de när som helst kunde välja att avbryta. Alla 

åtta tillfrågade lärare samtyckte till att medverka i undersökningen. En av anledningarna till 

att vi valde enkät var att våra frågor kunde av vissa lärare vara av känslig natur och att de 

därför kunde vara mer villiga att svara på en anonym enkät. Vi har valt att inte redovisa kön, 

ålder och yrkeserfarenhet för att kunna försäkra respondenterna anonymitet. Vi fick in sju 

svar då en av lärarna inte genomförde enkäten.  

 

Att Petra är känd på skolan kan ha bidragit till respondenternas vilja att offra tid på att svara 

på enkäten. Tidigare kunde forskare förlita sig på människors välvilja och tillit till forskning 

för att få dem att ställa upp i undersökningar. Denscombe skriver vidare att dagens 

informationssamhälle har gjort människor förfrågnings- och forskningströtta (Denscombe 

2004). 
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4 Resultat och analys 

Resultatdelen består dels av den i litteraturgenomgången använda litteraturen dels av de svar 

vi fått ifrån vår enkätundersökning. Vi har valt att redovisa vårt resultat och vår analys utifrån 

de frågor vi ställt i vår enkätundersökning. Vi har sammanfattat lärarnas svar med de teorier 

som vi funnit i vår litteraturgenomgång. Detta för att vi tycker att resonemanget flyter bättre. 

Vi har valt att markera lärarnas svar i kursiv stil för att läsaren tydligare skall kunna urskilja 

lärarsvar och analysen av dessa. 

 

4.1 Pedagogisk dokumentation  

Flera av respondenterna anser att man som lärare bör reflektera och dokumentera direkt 

efter lektion och då fokusera på hur eleverna klarat av uppgifterna, diskussionerna och 

samarbetet. Två lärare poängterar att dokumentationen måste utgå läroplanens mål och 

kriterier. Skolverket skriver att läraren i sin bedömning bör utgå från och relaterar elevers 

lärande och kunskapsutveckling till de nationella målen. Forskningen visar att kontinuerlig 

dokumentation i det dagliga arbetet är av stor betydelse för elevens kunskapsutveckling 

(Skolverket 2008). 

 

Bedömningens koppling till lärandet kan inte nog betonas. Enbart ett sifferbetyg eller 

totalpoäng på ett prov ger inte eleven någon som helst vägledning i hur målen skall uppnås 

eller vilka som är elevens svaga respektive starka sidor (Lindström 2005). Denna åsikt delas 

också av Eisner (Lindström 2005), Black (Black m.fl. 2003) och Biggs (Biggs 2003). En av 

lärarna tar också upp problematiken med att symboler, tecken och liknande inte är tillräckligt 

för att dokumentera elevers kunskapsutveckling. Sådan dokumentation är svårtydbar både för 

elev och för lärare. Samma lärare anser att provresultat även bör följas av vilka delar som 

eleven klarar och inte klarar av för att främja elevens kunskapsutveckling. Om lärarna 

använder sig av summativ bedömning istället för formativ så gynnar det, enligt Black, tävlan 

mellan elever. Att jämförs sitt eget resultat med kamraternas blir viktigare än att tänka igenom 

och reflektera över sin arbetsinsats och vad som behöver förbättras. 

 

Två av lärarna anser att de måste dokumentera för rättsäkerheten och ”för att ha ryggen fri” 

utifall att föräldrar och elever har klagomål. En av dem menar att lärarna blir begränsade i 

sin yrkesutövning på grund av rädsla för klagomål från elever och vårdnadshavare. Enligt 
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Måhl skulle lärarna kunna använda sig av standarder och kriteriebeskrivningar för att göra 

dokumentationen rättssäker (Måhl 2005). 

 

4.2 Dokumentation för att beskriva elevers lärande 

Lärarna i vår enkät använder sig till stor till del av resultat från prov, inlämningsuppgifter 

och en av lärarna dokumenterar även elevernas praktiska kunskaper. De använder sig av 

dokumentation i form av betyg och elevers utvärderingar. 

 

En lärare beskriver att denne använder sig av en kombination av tre olika sorters 

dokumentation. Betygsnivåerna är en del. På proven dokumenterar läraren vad eleven kunde 

ha gjort annorlunda för att få ett högre betyg. Under lektionstid dokumenterar läraren 

löpande hur eleven utvecklas mot olika mål. För detta ändamål använder sig läraren av en 

loggbok. 

 

Björklund Boistrup beskriver att lärarna, för att beskriva elevens lärandeprocess, bör använda 

sig av både händelsen, iakttagelsen och analysen när de dokumenterar. På detta sätt kan 

läraren göra elevens mångdimensionella kunskap rättvisa (Björklund Boistrup 2005). 

Lindström skriver att läraren, för att fånga så många dimensioner som möjligt av elevens 

kunskap och kompetens, bör använda sig av flera olika metoder såsom feedback by marking, 

portfolios, loggar och matriser med mera (Lindström 2005). Moreau skriver att ett betyg är ett 

summativt värderande omdöme som sätts efter att en elevs styrkor och svagheter jämförts och 

prestationen värderats. Problemet med betyg är att de inte förklarar vad som behöver 

förbättras (Moreau 2008). Det stämmer överens med vad Lindström skriver att trots att all 

forskning visar att formativ bedömning befrämjar lärandet så är den inte vanligt 

förekommande (Lindström 2005).  

 

Lärarna sammanställer all dokumentation inför utvecklingssamtal. Det visar på att lärarna 

följer Skolverkets allmänna råd om att elevens alla lärares dokumentation bör involveras i 

utvärdering och bedömning av elevens resultat (Skolverket 2008). Lärarna skriver att de 

utgår ifrån kursplanerna när de beskriver elevernas lärande och utveckling. 
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En språklärare jämför elevers lärande genom att använda sig av samma prov i år 7, 8 och 9 

för att kunna jämföra hur elevens språkriktighet utvecklas. Denna lärare använder sig av det 

som Måhl beskriver som uppgiftsstandard, resultatstandard och processtandard för att 

beskriva elevens kunskapsutveckling (Måhl 2005). Läraren tar även hänsyn till att 

standarderna ändras för varje år så att kraven successivt följs. På så sätt synliggörs 

progression i elevens kunskapsutveckling (Måhl 2005). Samma lärare skriver att det är viktigt 

”att prov och uppgifter fångar upp på i vilken utsträckning eleverna kan förstå sammanhang, 

reflektera, jämföra och dra egna slutsatser av vad de läst eller hört”. Detta synsätt stämmer 

väl överens med det Skolverket skriver att elevens kunskaper skall bestå av faktakunskaper 

samt förmåga att kunna förklara, beskriva och dra slutsatser (Skolverket 2008). 

 

4.3 Dokumentation av kunskaper 

Lärarna skriver att det är kunskaperna som skall dokumenteras.  

 

En lärare poängterar att strävansmålen är minst lika viktiga att dokumentera som 

kunskapsmålen.  Läraren skriver vidare att dennes egna mål är högre satta än de lagstadgade 

eftersom elevens kunskapsbehov inför gymnasiet och livet kräver detta. 

 

Biggs skriver att det är viktigt att läraren använder sig av formativ bedömning och 

dokumenterar så att eleven kan se vad och hur hon har gjort misstag för att kunna gå vidare i 

kunskapsutvecklingen (Biggs 2003). Genom formativ bedömning kan läraren kartlägga 

elevens prestationer i olika delar (Moreau 2008). Tre lärare förtydligar och skriver att 

förutom kunskaperna så bör också elevens sociala utveckling dokumenteras såsom förmåga 

att samarbeta och ta ansvar. Enligt Asp Onsjö är det viktigt att lärarna är medvetna om att 

dokumentera elevers sociala utveckling och kompetens är etiskt känsligt. I hennes 

undersökning förekom att lärare beskrev elevens sociala situation på ett amatörpsykologiskt 

nedvärderande sätt och använde sig av moralbegrepp med nedvärderande innehåll (Asp Onsjö 

2007). Ingen av respondenterna i vår undersökning nämner de problem som Asp Onsjö 

beskriver. 

 

En annan lärare skriver att läraren även måste dokumentera kunskapsluckor för att 

exempelvis gymnasieskolan skall veta vad eleven behöver stöd i för att uppnå målen.  

Kjellström skriver att bedömningsmatriser kan vara till bra hjälp för lärarna när de skall 
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bedöma och dokumentera de kvalitativa nivåskillnaderna när eleven analyserar, förklarar och 

drar slutsatser. Forskning visar att om eleverna involveras i denna process så ökar deras 

begreppsförståelse dramatiskt (Kjellström 2005).  Överensstämmelsen mellan 

lärarbedömningarna ökar också vid användandet av matriser vilket torde underlätta när eleven 

byter skola eller lärare. 

 

4.4 Användande och praktisk nytta av dokumentation 

Lärarna använder sig av sin dokumentation för att planera sin undervisning. Skolverket ger 

också rekommendationen att skriftlig dokumentation kan användas för att läraren skall kunna 

utvärdera och förändra sin egen undervisning (Skolverket 2008). Lärarna skriver att 

dokumentationen används även för att visa eleven vad denne behöver utveckla för att nå sina 

mål. Lindström skriver att formativ bedömning, enligt forskning, inte är vanligt 

förekommande. Å andra sidan visar Tholins undersökning att det inom det svenska 

skolväsendet har skett en förskjutning mot att allt fler lärare använder sig av formativ 

bedömning (Lindström 2005) och (Tholin 2006). 

 

En av lärarna går igenom sin dokumentation med eleverna minst en gång per termin utöver 

betygssamtal. Enligt Skolverkets allmänna råd skall utvecklingssamtal ske minst en gång per 

termin (Lpo 94). I Blacks projekt använde sig lärarna av sin kontinuerliga dokumentation av 

bedömning. Det gjorde att de kunde ge feedback till eleverna så att de under själva 

lärprocessen kunde rätta till felaktigheter och arbeta med det som behövde förbättras under 

lektionstid med handledning (Black m.fl. 2003). Två av lärarna använder sällan sin 

dokumentation som feedback för eleverna. Den ena läraren anser att man inte skall visa 

enskilda delar av dokumentationen för eleverna. Läraren förklarar detta med att det är 

helheten som skall vägas in i bedömningen. Läraren betonar även detta för eleverna.  

 

Men Lindström menar att för eleverna är det inte till så stor nytta i att inte veta att hon inte 

kan nå kunskapsmålen. Hon måste få veta vad hon behöver göra för att nå dem (Lindström 

2005). Den andra läraren menar att dokumentation om exempelvis betygskriterier begränsar 

elevernas vilja att nå strävansmålen. Läraren har en poäng i det. Forskning visar att eleverna 

fokuserar på den kunskap som premieras vid bedömning, eventuella andra mål tenderar att 

glömmas bort av eleverna (Biggs 2003), (Lindström 2005) och (Tholin 2006). Det gäller att 

bedömningen ger rätt signaler, vad och hur eleven lär beror på den. 
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En av lärarna poängterar att dokumentation ger rättvisare bedömning vid betygssättning. 

 

4.5 Ökat behov av dokumentation  

Samtliga lärare utom en befarar att de nya reglerna om skriftliga omdömen kommer att öka 

deras behov av dokumentation och arbetsbörda. Skolverket ger förslag till hur arbetet med 

skriftliga omdömen ska gå till rent praktiskt och nämner gemensamma rutiner kring arbetet 

såsom loggbok, portfolio, lärares anteckningar och elevers självvärderingar (Skolverket 

2008).  

 

Två av lärarna ser en fara i att ämnenas delmoment ska målrelateras. Den ene anser att det 

blir ”detaljhysteri” och den andre anser att förståelsen för ämnet som helhet får ge vika för 

tester nödvändiga för att bedöma eleverna. Faran i detta visade undersökningen utförd av 

Myndigheten för skolutveckling då elever och vårdnadshavare hade svårt att se kunskaperna 

som krävdes (Myndigheten för skolutveckling 2004). Detta kan jämföras med vad Lindström 

skriver om bedömning: En lärare som inte bedömer det eleverna gör, kan inte avgöra om hon 

bidrar till eller hämmar deras utveckling (Lindström 2005, s.188). 

 

En av lärarna skriver att ”vi kommer att drunkna i alla utökade krav på att plocka sönder 

ämnena i små delmoment som ska dokumenteras i detalj. Min erfarenhet från 70-talets 

sönderplottrade läroböcker och 90-talets rop på helhetssyn bidrar till att jag ser en pendel 

som nu slår tillbaka i detaljhysteri”. Tvärt emot vad läraren skriver menar Moreau att det är 

nödvändigt att beskriva målen. Enligt henne uppfattas skolan som flummig eftersom lärarna 

inte är tydliga nog när de bedömer elevernas kunskapsutveckling. Moreau tror att kvaliteten i 

undervisningen kommer att förbättras då lärarna ska beskriva vilka olika mål de arbetar mot i 

de ämnena (Moreau 2008).  

 

En annan av lärarna ser ett problem i att alla moment måste klaras av var för sig och klarar 

eleverna inte alla delar kan de heller inte bli godkända i ämnet. Detta innebär en ökad 

arbetsbörda för lärarna då alla moment skall dokumenteras. Istället för att se till att eleverna 

förstår ämnena och lär sig rätt studieteknik måste läraren göra fler prov och test på dem för 

att kunna skriva bedömningar i år 7 som ska relatera till målen i år 9. Läraren anser att 
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dennes dokumentation måste förändras. Dessutom känner sig respondenten tvingad att spara 

alla prov ifall någon elev vill göra om ett prov senare för att få godkänt i ämnet.   

 

Läraren anser att arbetet med IUP:n ökar dokumentationsbördan och är en 

misstroendeförklaring av lärarkåren. Läraren menar med detta att lärarkårens 

professionalism och yrkesskicklighet ifrågasätts. Däremot anser läraren att IUP och skriftliga 

omdömen är befogat i de lägre åldrarna där man inte sätter betyg.  

Lärarna skriver att de nu arbetar mer med målen för att tydliggöra för eleven vad som skall 

uppnås. 

 

4.6 Delaktiga i dokumentationsprocessen 

De flesta av lärarna dokumenterar mestadels själva. Inför IUP hjälps lärarkollegiet såsom 

klassföreståndare och speciallärare åt att sammanställa elevens måluppfyllelse och 

kunskapsutveckling i IUP:n och i åtgärdsprogram. Lärarna i vår enkät svarar hur de 

dokumenterar angående bedömningar och de är överlag ensamma i sin dokumentation. Tiller 

skriver om aktionslärande och att lärare anses för autonoma i sitt arbete. Han beskriver hur 

lärare genom att dela med sig av sin dokumentation skulle kunna dela med sig av sina 

pedagogiska tips (Tiller 2002). 

 

En av lärarna påpekar att elever och föräldrar blir delaktiga i dokumentationen då de 

kommer i kontakt med IUP:n.  

 

En lärare skriver: ”Har gjort eleverna i år 9 delaktiga genom att vi tillsammans går igenom 

vad de presterar och att de får delge vad de anser vara deras starka resp. svaga sidor”. 

En av lärarna gör eleverna delaktiga i dokumentationen. I Blacks projekt betonas vikten av 

att eleverna lär sig bedöma sig själva. Då de ger varandra feedback använder de begrepp och 

termer som de bättre förstår (Black m.fl. 2003).  

 

En av lärarna visar sällan betygskriterierna och menar att det beror delvis på att dessa 

begränsar elevernas vilja att nå högre än uppnåendemålen. Problemet med att 

uppnåendemålen prioriteras framför strävansmålen uppvisade även undersökningen utförd av 

Myndigheten för skolutveckling (2004). 
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4.7 Yrkesspråk i praktiken 

Några av lärarna har inte svarat på frågan. 

 

Två av lärarna upplever sitt yrkesspråk som otillräckligt och att det är svårt att skriva 

objektivt. De ser också svårigheter i att formulera sig begripligt för elever och 

vårdnadshavare. De skriver att de nya skriftliga bedömningsreglerna kräver att lärarna 

utvecklar sitt yrkesspråk. Asp Onsjö riktar i sin undersökning kritik mot en del lärares sätt att 

använda sitt språk. Hon menar att dokumentation kan vara väldigt nedvärderande och 

moraliserande och att det är ”oetiskt med nedskrivna bedömningar som arkiveras på skolorna” 

(Asp Onsjö 2007, sid. 21). 

 

Moreau poängterar att lärarna behöver förtydliga sina beskrivningar av elevernas lärande. 

Hon menar att skolan uppfattas som flummig då lärarnas bedömningar av eleverna är 

otydliga. Införandet av de skriftliga omdömena menar Moreau kommer att innebära för 

lärarna att de ska mer noggrant beskriva målen i undervisningen. Detta kommer att göra 

eleverna mer medvetna om sin kunskapsutveckling. (Moreau 2008). Även Skolverket skriver 

att lärarna behöver använda sig av ett professionellt gemensamt yrkesspråk (Skolverket 2008). 

 

En av lärarna uttrycker att skolan bör arbeta för att utveckla lärarnas yrkesspråk.  

 

Tre av lärarna anser sitt yrkesspråk tillräckligt. En av dessa anser dock att man inom 

lärarkollegiet inte använder sig av samma språk och att det därför ofta uppstår oklarheter. 

En annan lärare skriver att man inom de ämnen där man har nationella prov har utvecklat ett 

yrkesspråk som används vid bedömning och dokumentation. En tredje skriver att denne 

genom utbildningen fått gedigna kunskaper för att kunna sätta ord på elevers lärande och 

utveckling. Däremot påpekar läraren att många lärare på skolan är kvar i det gamla 

bedömningssystemet. De bedömer då mängden rätt svar på prov som G, VG och MVG även 

om provet i sig kanske inte är på exempelvis MVG-nivå.  

 

Detta håller Lindström med om. Enbart ett sifferbetyg säger lite om elevens förståelse och 

förmågor inom ett ämne Om eleven enbart får totalpoäng på ett prov ger inte eleven någon 

som helst vägledning i hur målen skall uppnås, vilka som är elevens svaga respektive starka 

sidor (Lindström 2005). Läraren tycker att det vore bättre att ha skrivuppgifter som mer visar 
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vad de kan. Lindström uttalar sig om hur viktig bedömning och dokumentation är för lärandet. 

Att enbart mäta kunskaper genom poäng på ett prov ger inte tillräcklig vägledning till elevens 

förmågor och förståelse (Lindström 2005). Även Black diskuterar upplägg av prov och 

kommer i sitt projekt fram till att lärarnas provfrågor inte lyckades ge en bild av elevernas 

förståelse eller lärande (Black m.fl. 2003). 

 

4.8 Skolans direktiv 

Endast en av lärarna uppger sig ha sett ett utkast till dokument för ifyllande av skriftliga 

omdömen. Läraren anser att mallen inte är tillräcklig för att beskriva elevers utveckling då 

dokumentet endast specificerar ”ej nått målen”, ”nått målen”. De andra lärarna anger 

endast direktiven från Skolverket såsom IUP, läroplan, kursplan och de nya skriftliga 

omdömena. 

 

Den här frågan hör ihop med föregående. Enligt lärarna har skolan inte utarbetat några 

direktiv om hur elevers utveckling ska beskrivas. Enligt skolverket ska lärarna beskriva hur de 

rent konkret arbetar mot de nationella målen. Skolverket poängterar också att lärarna bör 

använda sig av ett tydligt yrkesspråk Då det gäller de skriftliga omdömena är det rektor på 

varje enhet som bestämmer hur dessa ska skrivas. Bedömningarna ska vara formativa, det vill 

säga beskriva inte bara vad eleven kan utan också vad eleven behöver lära sig mer om samt 

hur detta ska gå till (Skolverket 2008).  

 

Måhl talar om det nödvändiga i att skriva konstruktiva kriteriebeskrivningar för att förtydliga 

vilken kunskapsutveckling som krävs för att nå målen. Dessa mätbara kriterier höjs för varje 

år och synliggör därmed elevens kunskapsutveckling (Lindström 2005). 

 

4.9 Dokumentation för kvalitetsredovisningen 

Två av lärarna svarar inte på frågan. En lärare uppger att elevernas utvärderingar finns med 

när kvalitetsredovisningen görs.  

 

En lärare använder betyg som dokumentation i kvalitetsredovisningen. Denne skriver vidare: 

”När det gäller utvärderingen av kvalitetsredovisningen så har jag ingen användning alls av 

min dokumentation. Vilket kan tyda på att jag inte gör rätt dokumentation, eller?”. Däremot 

skriver en annan lärare att all dokumentation används i kvalitetsredovisningen. 
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En lärare skriver att kollegiet tillsammans genomför och utvärderar kvalitetsredovisningen. 

Då diskuterar man erfarenheter och söker förklaringar på iakttagelser. 

Skolverket skriver att kvalitetsredovisningen ska visa hur långt skolan har kommit till att nå 

de nationella målen (Skolverket 2006). Men kvalitetssäkring handlar inte enbart om målen. 

Blossing skriver om hur viktig dokumentation är då man ska synliggöra verksamhetens 

förändringar och förbättringar (Blossing 2003). 

 

Lärarna svarar inte genomgående att dokumentationen finns med i arbetet med 

kvalitetsredovisningen. De som har med dokumentation beskriver inte hur den används. 

Kollegiet utvärderar tillsammans men det beskrivs inte vilket underlag man använder sig av. 

 

Lärare har fått kritik för att de inte samarbetar tillräckligt mycket. Scherp skriver om hur 

viktigt det är att diskutera pedagogiska problem i kollegiet för att kunna utnyttja skolans olika 

kompetenser och få tips av varandra. Han betonar vikten av att sätta ord på ”den tysta 

kunskapen” inom enheten (Scherp 2003).    

 

4.10 Sammanfattning 

Med vår enkät önskade vi undersöka hur och vad lärare praktiskt dokumenterar samt om deras 

dokumentation leder till formativ eller summativ bedömning. Vi sökte också utröna om 

lärarna anser sig ha nytta av sin dokumentation i vardagsarbetet. Lärarna fick dessutom svara 

på om de anser att deras yrkesspråk är tillräckligt. Det är möjligt att en annan utformning av 

frågorna hade gett ett annat resultat. Här har tiden varit en begränsande faktor. 

 

Vår studie visade att hur lärare dokumenterar varierar från lärare till lärare. Vi fann direkt att 

det fanns skillnader mellan hur lärarna ansåg att man bör dokumentera och hur de faktiskt 

dokumenterar. Lärarna anser att man borde reflektera och dokumentera direkt efter lektionen 

och då fokusera på hur eleverna klarat av uppgifterna, diskussionerna och samarbetet. De 

anser att den summativa bedömningen är otillräcklig för att beskriva elevers 

kunskapsutveckling. Dock fann vi att lärarna till stor del använder betyg som dokumentation 

av elevernas kunskaper. Vi har med forskningen i ryggen kommit fram till att betyg är en 

summativ bedömning som inte helt räcker till för att visa elevens kunskapsutveckling. En av 

lärarna påpekar problemet i systemet med att ge elever med många rätt på ett prov betyget 
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MVG fastän provet inte uppfyller MVG - nivå. Samma lärare menar att en skrivuppgift 

kanske bättre visar elevens förmåga. Några av lärarna använder sig av andra sätt att 

dokumentera bedömning och visar då elevens progression. Genomgående anser lärarna att det 

är elevens kunskaper som skall dokumenteras. Ett par av lärarna tar upp att de dokumenterar 

elevens sociala utveckling såsom kunskap i att samarbeta och ta ansvar.  

 

Överlag använder sig lärarna av sin dokumentation för att planera undervisningen samt vid 

kvalitetsredovisningen. Dokumentationen sker enskilt och eleverna får endast ta del av det 

färdiga resultatet såsom summativa betyg och omdömen. I samband med IUP är eleverna med 

i dokumentationsprocessen, då använder lärarna sin dokumentation för att visa eleven vad 

denne behöver utveckla för att nå sina mål. En av lärarna anser att införandet av IUP:n är en 

misstroendeförklaring av lärarkåren.  

 

Vad gäller yrkesspråk så känner lärarna att de har brister och att man inom lärarkollegiet inte 

använder sig av samma språk och att det därför ofta uppstår oklarheter. Lärarna anser att de 

nya bedömningsreglerna medför ökade krav på dokumentation och att lärarnas arbetsbörda 

har ökat. De måste målrelatera undervisningen i större utsträckning än tidigare vilket kräver 

att de verbaliserar undervisningen. Skolan har inga direktiv om hur man skall beskriva elevers 

utveckling. 

 

Två av lärarna befarar att helhetsperspektivet i undervisningen kommer att förloras då ämnet 

sönderdelas i olika moment.  

 

Två av lärarna beskriver hur de måste dokumentera för rättssäkerhetens skull ifall elever 

eller vårdnadshavare kommer med klagomål. De menar att detta begränsar dem i deras 

yrkesutövning. 
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5 Diskussion 

Vi inleder med att diskutera vår studies styrkor och svagheter vad gäller metod. Vi vill lyfta 

fram att vår enkätundersökning är begränsad vad gäller antalet respondenter och det faktum 

att undersökningen endast täcker en skola. På grund av detta kan inga generella slutsatser 

dras. Läsaren kan dock få en liten inblick i hur det kan se ut på en skola vad gäller 

dokumentation och formativ bedömning. Då Petra arbetar på skolan kan vi inte helt bortse 

från att viss påverkan kan ha förekommit.  

 

Det finns en risk att vår förförståelse gör oss överhängande positiva till formativ 

dokumentation. Det kan ha påverkat oss i vår litteratursökning och även i utformandet av 

enkäten. Som blivande lärare är ämnet vi valt av stort intresse men detta kan även anses 

påverka vår objektivitet. Dock skall vi enligt examensarbetskriterierna välja ett ämne som 

anknyter till vår utbildning. Enligt Denscombe är det en omöjlighet att vara objektiv när det 

gäller sociala undersökningar (Denscombe 2004).  I vår litteratursökning har vi varit 

medvetna om detta och försökt att finna olika infallsvinklar och åsikter om ämnet 

dokumentation och bedömning. Forskningen visar dock entydigt att dokumentation och 

formativ bedömning ger positiva effekter för elevens lärande. 

 

5.1 Diskussion av litteratur 

I vår problemdiskussion tog vi upp frågan hur lärare dokumenterar elevers lärande och vad 

det är lärarna dokumenterar. I forskningslitteraturen fann vi olika teorier om metoder för 

dokumentation och bedömning. Metoderna som vi har tagit upp är portfolio, loggbok, olika 

elevbedömningar, bedömningsmatriser och kriteriebeskrivningar.  Dessa kan sedan ligga till 

grund för sammanställningen av den individuella utvecklingsplanen samt åtgärdsprogram.  

 

Det framkom snart att begreppen formativ och summativ bedömning är centrala i 

forskningsdiskursen om lärandeprocessen. Formativ bedömning står i fokus medan summativ 

bedömning inte diskuteras lika mycket. Biggs (2003) och Black m.fl. (2003) menar att båda 

bedömningsmetoderna behövs. Den formativa bedömningens goda effekter på 

lärandeprocessen har diskuterats i forskningssammanhang (Biggs 2003), (Black m.fl. 2003), 

(Lindström 2005) och (Tholin 2007). Lindström skriver att forskningsresultaten inte har 

påverkat arbetssätten i skolan när det gäller bedömning. Tholins undersökning visar däremot 

att en förändring mot mer formativ bedömning har skett de senaste tio åren.  
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Vidare fann vi i forskningen att ett professionellt yrkesspråk anses viktigt för lärares 

dokumentation, särskilt nu med införandet av de skriftliga bedömningarna (Moreau 2008), 

(Norman 2008) och (Tholin 2007). Lärarna behöver få möjlighet att utveckla sitt yrkesspråk 

för att bland annat kunna teoretiskt beskriva sin praktik (Black m.fl. 2003) och (Colnerud & 

Granström 2002). 

 

Det vi har lärt oss genom litteraturstudierna är att mycket fokus läggs på dokumentation och 

formativ bedömning. Med de skriftliga omdömena läggs ett helt nytt perspektiv på sättet att 

dokumentera elevens lärande. Läraren måste i större utsträckning än tidigare målformulera 

undervisningen för att göra målen begripliga för eleven. Trots nyttan med detta tror vi oss se 

att till exempel matriser och standarder kan leda till en viss stelbenthet. Det finns en risk att 

lärare och elever koncentrerar sig på delmoment i undervisningen istället för helheten. 

Belägg för detta finns i en undersökning utförd av Myndigheten för skolutveckling. Man fann 

att koncentration på delmoment i undervisningen minskade förståelsen av kunskaperna 

(Myndigheten för skolutveckling 2004). 

  

Vi anser även att en formativ bedömning också kan leda fram till en summativ bedömning. 

Även om forskningsdiskursen betonar formativ bedömning så behövs även summativ 

bedömning. Det viktiga är att läraren genom sin dokumentation försöker fånga alla 

dimensioner av elevens kunskaper och lärande. Det vi saknar i litteraturen är en diskussion 

om formativ bedömnings eventuella negativa aspekter. Även om summativ bedömning inte 

helt svartmålas av litteraturen så verkar det som om den anses vara ett nödvändigt ont, något 

som måste göras för att skolsystemet kräver det. Som nämnts tidigare är det en försäkran att 

man når upp till de nationella målen (Skolverket 2006).  

 

5.2 Sammanfattande diskussion 

I vår litteraturgenomgång pekar vi på flera olika metoder såsom exempelvis loggbok för att 

dokumentera. Vi har i vår undersökning knappt funnit några specifika metoder bland lärarna 

på den här skolan. Tiller menar att det är viktigt att man som lärare reflekterar och granskar 

sin vardag (Tiller 2002). Kanske är det tidsbristen som gör att vi inte kan se några generella 

redskap för dokumentation. Skolan verkar inte heller ha utarbetat några rutiner för hur 

dokumentationen ska gå till och detta skulle kanske kunna höra ihop med bristen på rutiner 

och metoder för dokumentation.  
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Skolan har inga direktiv för lärarnas dokumentation. Skolverket påtalar att enheterna bör 

utarbeta direktiv för att hjälpa lärarna att dokumentera de skriftliga omdömena på ett 

professionellt sätt (Skolverket 2008). I stort sett alla lärarna uttrycker farhågor över att 

yrkesspråket inte är tillräckligt för att kunna beskriva elevens utveckling i de skriftliga 

omdömena. Lärarna verkar inte ha några mallar i hur de ska uttrycka sig. Detta märks i 

undersökningen där de skriver att det känns svårt att skriva objektivt samt att man inte 

använder ett gemensamt språk på skolan för att beskriva elevers lärande. Detta tycker vi är 

markant då det i forskningen påtalas hur viktigt det är att vara tydlig för att eleven ska kunna 

se sin kunskapsutveckling på ett klart sätt. Colnerud & Granström menar som vi nämnt 

tidigare att lärarna inte har fått tillfälle att i grupp analysera över sitt arbete och att de inte 

synliggör kunskaper utanför ämnena (Colnerud & Granström 2002). Resultatet skulle kunna 

tyda på att lärarna inte har arbetat tillräckligt med att skapa ett gemensamt yrkesspråk. 

 

Vi tror oss se av enkätsvaren att det finns en vilja hos lärarna att kunna dokumentera mer 

formativt. De verkar tycka att deras dokumentation behöver utvecklas och uttrycker att det är 

tidsbrist som hindrar dem. 

 

 I vårt arbete tar vi upp aktionslärande och aktionsforskning som ett sätt att granska sin egen 

invanda verksamhet för att sedan dela med sig till kollegiet av pedagogiska erfarenheter. I 

undersökningen fann vi inte att lärarna delar någon större erfarenhet med varandra på det här 

sättet. Lärarna dokumenterar individuellt och dokumentationen förs inte ut i kollegiet. Det 

talas mycket i forskningen om hur viktigt det är att reflektera och analysera sin vardag 

(Colnerud & Granström 2002), (Scherp 2003) och (Tiller 2002).   På den här skolan skulle det 

kanske kunna handla om tidsbrist, lärarna har kanske inte tid avsatt till att reflektera eller 

analysera varken hos sig själva eller med varandra. Det tycker vi är beklagligt. Det hade varit 

intressant att se vilket aktionsforskningsprojekt av modell Black m.fl. (Black m.fl. 2003) hade 

fått för utfall i en svensk skola. 

 

Vi fann när vi analyserade resultatet av enkäten att i stort sett samtliga lärare känner en ökad 

arbetsbörda när det gäller dokumentation i och med införandet av de skriftliga omdömena. De 

är medvetna om att de måste bli noggrannare i att relatera undervisningen mot målen i 

läroplaner och kursplaner. De uttrycker inte någon tillfredsställelse i att behöva målrelatera 

arbetet eller uttrycker att undervisningen blir av bättre kvalitet, såsom forskningen vill påstå 
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(Moreau 2008) och(Skolverket 2008). Markant är att två av lärarna ser en direkt fara i att dela 

upp undervisningen i olika mål och de delar inte alls forskningens tanke om att detta skulle 

kunna öka elevernas förståelse inför vad de olika ämnena kräver. Som vi nämnt tidigare visar 

forskningen också på problem med att målrelatera undervisningen (Myndigheten för 

skolutveckling 2004). Vi tror att lärarna känner dels rädsla för att eleven missar helheten i 

undervisningen och dels tveksamhet att behöva vända in och ut på sig själva och dokumentera 

sina undervisningsmetoder.  

 

Två av dem uttrycker att de måste dokumentera för rättssäkerhetens skull. De vill ha ryggen 

fri ifall elever och vårdnadshavare skulle komma med klagomål. Vi tror att dokumentation 

skulle kunna bli en väldig börda för lärarkåren om den skulle användas enbart för 

rättssäkerheten. Istället för att bli en hjälp för elevers kunskapsutveckling skulle 

dokumentation koncentreras till att beskriva lärares arbete.  

 

Undersökningen visar att det hos lärarna på den här skolan finns mycket medvetenhet och 

självkritik då det handlar om att kunna dokumentera på ett professionellt sätt. De verkar inte 

ha full tilltro till sin egen förmåga som professionella lärare då det gäller dokumentation.  

 

Vi skulle vilja dra paralleller med den dokumentationsprocess som lärarna nu går igenom med 

den som sjuksköterskorna gick igenom för cirka 20 år sedan. Sjukvårdens krav på förbättrad 

patientsäkerhet och kvalitetssäkring ställde ändrade förutsättningar för 

sjuksköterskedokumentationen. Fram till dess var dokumentationen kortfattad och sågs som 

ett nödvändigt ont. I och med de nya kraven så började sjuksköterskorna dokumentera hela 

omvårdnadsprocessen. Detta medförde att säkerheten för patienten ökade men det medförde 

också ett utmärkt arbetsredskap för sjuksköterskan som nu när hennes arbete blev mer 

synliggjort fick bättre förutsättningar för att utvärdera och reflektera över sina 

omvårdnadshandlingar. Den nya dokumentationen underlättade också när patienten bytte 

vårdgivare som lätt kunde följa hela den tidigare omvårdnadsprocessen. När sjuksköterskorna 

sedermera fick datajournal så underlättades journalföringen ytterligare.  

 

Vi undrar om inte lärarkåren står inför samma dokumentationsförändring. Genom att beskriva 

hela elevens lärandeprocess synliggörs lärarens arbete. Delar av lärarens dokumentation blir 

tillgänglig även för eleven, vårdnadshavare och elevens övriga lärare. Dokumentationen 

underlättar när eleven byter lärare, skola eller eventuell vikarie vid eventuell frånvaro av 
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ordinarie lärare. Dokumentationen kan också användas för kvalitetssäkring. Vi har förstått att 

det finns svårigheter med att införa ett nytt dokumentationssystem. Bland annat behöver 

sekretesslagstiftningen ses över och hela fortbildningen av lärarkåren kommer att kosta både i 

tid och i pengar. Vi tror dock att vinsterna i det långa loppet blir stora för alla, i skolan, 

involverade parter. Även forskning som rör skolan kommer att vinna på det. 

 

I vår undersökning framkommer att lärarna upplever sitt yrkesspråk som otillräckligt för att 

kunna dokumentera de skriftliga omdömena. De upplever att de skriftliga omdömena gör att 

fokus läggs på delmoment i undervisningen med risk att helhetsperspektivet förloras. Det 

snabba politiska beslutet att införa de nya skriftliga omdömena har inte helt förankrats hos 

lärarna som bara delvis ser nyttan i den utökade dokumentationen. Lärarna uppfattar delvis 

dokumentation som ett sätt att ha ryggen fri, det vill säga för rättsäkerheten. Vi tror att de nya 

kraven på dokumentation inte kan genomföras utan en förändring av arbetsrutiner. Bristen på 

tid gör att dokumentation än så länge uppfattas mer som en börda än som ett verktyg. 

 

5.3 Vidare forskning 

Vi undrar över hur vi, som nyutexaminerade lärare, kommer att uppleva dokumentation av 

elevens lärande. Kommer vi också känna att verkligheten gör att viss dokumentation blir 

bortprioriterad, att de beslut som politiker lägger fram och teorier som forskare framhåller inte 

förankras i skolans vardag? Vi hade önskat att resurser satsades så att man genom 

aktionslärande implementerar dokumentation och formativ bedömning för att göra detta en 

del av det dagliga arbetet i skolan. 

 
Den undersökning vi genomfört grundar sig delvis på införandet av de skriftliga omdömena 

hösten 08. Då arbetet med att dokumentera skriftliga omdömen är alldeles i sin linda hade det 

varit intressant att följa upp utvecklingen. Vi hade tyckt det vara en god ide att genomföra en 

ny undersökning i samma kollegium om ett till två år för att se om deras arbete med att 

dokumentera har förändrats. 
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Bilaga 

Enkät 

 
1 Hur anser du att man ska dokumentera elevers kunskaper? Ge exempel 

 

2 Vilken sorts dokumentation använder du för att beskriva elevers lärande? 

 

3 Vad ska dokumenteras? 

 

4 Hur använder du dig av dokumentationen i det praktiska arbetet, ex i undervisningen? Har 

eleverna någon praktisk nytta av dokumentationen? 

 

5 Har behovet av dokumentation ändrats i och med de nya bedömningsreglerna? Behöver du 

till exempel dokumentera mer om hur de olika arbetsmomenten fungerar och om de avsedda 

effekterna utfaller? Ge exempel 

 

6 Vilka är med i processen att dokumentera? Elever? Föräldrar? Kolleger? 

 

7 Hur ser du på ditt yrkesspråk när det gäller att kunna dokumentera elevers kunskaper? Anser 

du att ditt yrkesspråk är tillräckligt för att kunna sätta ord på elevers lärande och utveckling? 

 

8 Vilka direktiv har skolan om hur man beskriver elevers utveckling? Ge exempel 

 

9 Hur använder du dokumentationen i kvalitetsredovisningen? I utvärderingen för 

kvalitetsredovisningen? 


