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Sammanfattning  

Under 2008 beslutade regeringen att lärare i grundskolan skall avge skriftliga omdömen i alla 

ämnen eleven undervisats i, från årskurs ett. Processen med att skriva omdömen skall leda fram 

till en mer gemensam syn på lärande och bedömning ute på skolorna. Syftet med föreliggande 

studie var att beskriva relationen mellan bedömning och lärande ur ett lärarperspektiv. Studien 

genomfördes med en deskriptiv design och fenomenografisk ansats. Data samlades in genom 

intervju med sex strategiskt valda grundskollärare. Det strategiska urvalet bestod av en 

spridning avseende kön, ålder, antal år som lärare och utbildning utöver lärarutbildning samt att 

de arbetade inom geografiskt spridda områden inom Halmstad kommun. I resultatet framkom 

fyra varierande beskrivningskategorier. Bedömning ledde till medvetenhet om elevers 

kunskapsnivå. Lärarna erfor att målrelaterade bedömningar användes till att göra eleverna 

medvetna om att det fanns mål att nå och visade på olika sätt och vägar att nå dit. Men det 

framkom även att den målrelaterade bedömningen styrde undervisningen innehåll. Lärarna 

menade att arbetet med kriterier till bedömningsmatriser, tog mycket tid och var ett arbete som 

ibland gick ut över lektionsplanering. Elevers delaktighet i bedömning påverkade deras 

lärande. Lärarna uttryckte att om eleven själv var involverad i sin egen bedömning uppstod en 

känsla av delaktighet, som ledde till att hon/han tog större ansvar för sin egen utveckling. I 

resultatet framkom att bedömning skapade motivation som främjade elevers lärandeprocess. 

Lärarna blev motiverade av att bedömningarna gjordes mer formativa och framåtsyftande.  

Studiens resultat visar betydelsen av att variera såväl undervisning och bedömningsform för att 

höja kvaliteten på lärandet och att lärarna är insatta i möjligheter och svårigheter som hänger 

ihop med respektive bedömningsform. 
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Abstract	  

In 2008 the government decided that teachers in primary schools must submit written 

opinions on all subjects taught to the student from grade one. The process of writing reviews 

should lead to a more common approach to learning and assessment at schools. The purpose 

of this study was to describe the relationship between assessment and learning, from a 

teacher's perspective. The study was conducted with a descriptive design and 

phenomenographical approach. Data was collected through interviews with six strategically 

selected primary school teachers. The strategic sample consisted of a spread regarding sex, 

age, number of years as a teacher, education beyond teacher training and that they were 

operating in geographically dispersed areas in the Halmstad Municipality. The results 

revealed four different categories of description. Assessment led to the awareness of students  

knowledge. The teachers’ experience was that target-based assessments made students aware 

that there were goals to achieve and showed various ways to get there. But it was also found 

that the target-based assessments ruled the teaching content. Teachers felt that the work taken 

in determining the criteria for the assessment matrices took a large amount of time and was a 

job that sometimes took place instead of lesson planning. Students  participation in the 

assessment affected their learning. Teachers expressed the opinion that if the pupil was 

involved in their own assessment there was a sense of ownership, which led to them taking 

more responsibility for their own development. The results showed that the assessments 

created motivation that promoted a student’s learning process. The teachers were motivated 

by the fact that assessments were more formative and proactive. Study findings show the 

importance of varying both the teaching and assessment form to improve the quality of 

learning and that teachers must be familiar with the opportunities and difficulties associated 

with each assessment form.
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Inledning 
 
Under 2008 beslutade regeringen att lärare i grundskolan skall avge skriftliga omdömen i alla 

ämnen eleven undervisats i, från årskurs ett. Anledningen är att undersökningar och 

utvärderingar som gjorts (Nationella kvalitetsgranskningar, 2000) fått fram resultat som visar 

att det mål och kunskapsrelaterade betygssystemet inte genomsyrar skolans arbete på det sätt 

som det var menat. Processen med att skriva omdömen skall leda fram till en mer gemensam 

syn på lärande och bedömning ute på skolorna.  

 

Idén till denna uppsats växte fram under våren 2009, då jag läste kursen: Bedömning utifrån 

de nationella målen på Högskolan i Halmstad. Kursen fick mig att förstå att jag hade 

otillräckliga kunskaper om grundskolans styrdokument, trots att jag arbetat 15 år som lärare. 

Detta resulterade i att jag stod dåligt rustad inför uppdraget att skriva omdömen som var 

målrelaterade. Selghed (2004) ger belägg för att detta är fallet för många pedagoger i Sveriges 

lärarkår. Han konstaterar att endast tre av trettio lärare som ingick i en undersökning 

hadegoda kunskaper om den mål- och kunskapsrelaterade syn som Läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet från 1994 (Lpo 94) bygger på. Selghed menar vidare att 

styrdokumenten är en bruksanvisning som inte följs och den egna erfarenheten styr.  Sverige 

står inför ett skifte i sättet att se på kunskap, vilket skapar en osäkerhet och ett motstånd hos 

delar av Sveriges lärarkår. Jakobsson & Lundström (2007) skriver att de rekommenderar 

kommunerna att fortbilda lärare i bedömning utifrån nationella mål. Detta för att förankra 

kunskaper om målen i styrdokumenten, samt få igång ett samarbete och en kommunikation 

mellan lärare.  

Min uppfattning är att bedömning klingar negativt bland pedagoger som undervisar i de yngre 

åldrarna och att lärarna inte ser bedömning som deras uppgift, utan något som sker först då 

eleven skall få betyg i årskurs åtta. Ordet bedömning signalerar någon form av sortering, 

vilket inte är förenligt med de demokratiska och humanistiska värderingar som är viktiga 

grundprinciper i skolan (Korp, 2003). Traditionen av sorterande prov och det relativa 

betygssystemet med normalfördelningskurvan, där betygen fungerade just som 

urvalsinstrument till högre utbildningar och elevernas prestationer ställdes mot varandra, kan 

vara en del av bakgrunden (Jakobsson & Lundström 2007). Förändringar i verksamheter med 

långa traditioner, som skolans värld, bjuder ofta på motstånd och konflikter. Många gånger 

uppstår motstånd genom okunskap – kan detta vara fallet även kring bedömning?  
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Syfte  

Syftet var att beskriva relationen mellan bedömning och lärande ur ett lärarperspektiv. 

 

Uppsatsens disposition 

Kapitel tre är menat som en teorigenomgång för läsaren för att skapa en förförståelse om 

fenomenet bedömning. Ämnet behandlas både ur ett historiskt och ett nutida perspektiv. 

Kapitlet behandlar även olika sätt att förhålla sig till fenomenet bedömning. I slutet av det 

tredje kapitlet förklaras begreppen lärande och erfarande ur ett fenomenografiskt perspektiv, 

som är studiens ansats. I kapitel fyra beskrivs metod och ansats mer i detalj. En bild av hur 

urval, insamling av material, data analys och etiska övervägande gjorts skildras. I det femte 

kapitlet visas resultatet utifrån de fyra beskrivningskategorier som framträdde. De förstärks 

med citat från studiens informanter. I det sjätte kapitlet förs en metoddiskussion utifrån 

begreppen tillämplighet, överensstämmelse, pålitlighet och noggrannhet. Därpå följer en 

resultatdiskussion. Studien avslutas med en konklusion och förslag till fortsatt forskning. 

 

Teorigenomgång 
Ingress  

Den fenomenografiska forskningsinriktningen intar ett relevant förhållningssätt till mitt valda 

problemområde. De tankegångar som ligger till grund för fenomenografin, finner jag vara ett 

fruktbart redskap då min avsikt är att studera: relationen mellan bedömning och lärande ur ett 

lärarperspektiv. 

Den fenomenografiska forskningsinriktningen är också ett fundament för såväl intervjuguide 

som analysredskap för beskrivning av det empiriska materialet. 

 

Bedömning 

Bedömningar ingår i all mänsklig aktivitet. De förekommer i olika former i privatlivet, inom 

officiella institutioner och i skolan. Bedömningar kan uppfattas både positivt och negativt. I 

många fall uppfattas de som en ”dom” med konsekvenser för den som bedöms. I andra fall 

som en glädjande bekräftelse på framgångsrikt arbete. Pettersson (2005) beskriver att 

bedömning kan ske av lärandet, för lärandet men också mot lärandet. Det ger en insyn i 

problematiken kring ämnet. 
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Bedömning - historik 

Det första kända nationella examinationssystemet som brukar anges är det kinesiska, som 

redan på 200-talet använde sig av skriftliga examinationer och konkurrensinriktade prov. 

Syftet var att göra privilegierade positioner tillgängliga för män ur alla samhällsklasser 

(Gipps, 1994). I Europa har kunskapsbedömning existerat sedan 1100-talet, på universiteten i 

Paris och Bologna. I slutet på 1700-talet uppstod ett behov av att selektera anställda till 

tjänster i Västeuropa och en förändring från bedömning i kvalitativa termer, till kvantifiering 

av kunskaper uppstod i industrialismens spår. Specialiserade arbetsuppgifter inom den 

växande industrin och byråkratin ställde nya kompetenskrav, samtidigt som det ideologiskt 

var ett sätt att garantera rättvisa och minska segregering mellan samhällsklasser. I början på 

1900-talet sågs intelligens som en medfödd egenskap och i princip opåverkbar genom till 

exempel utbildning. Psykologer utvecklade instrument med vars hjälp det skulle gå att 

fastställa individers intelligens. Intresset för att mäta intelligensen grundade sig i att resultaten 

ansågs utgöra mått på individers varierande duglighet för samhället (Korp, 2003). 

 
Broadfoot (1996) skriver att ”Eftersom betyg har den mycket viktiga rollen att kunna ”öppna 

och stänga dörrarna för individers framtida livschanser” har examinationernas viktigaste roll i 

det moderna samhället varit att reglera konkurrensen om sociala positioner. (s. 32) 

 

 Tiden efter andra världskriget övergick många europeiska länder till någon form av 

enhetsskola, där urskiljning inte skedde förrän gymnasiestudierna. Detta resulterade i att den 

allmänna utbildningsnivån höjdes och kvalifikationer genom utbildning gick delvis förlorade. 

Examinationernas kvalificerande funktion behövde därmed kombineras med en sorterande 

funktion.   

I början av 1970-talet blev utbildningssynen i västvärlden mer radikal. I Sverige genomfördes 

SIA-reformen (skolans inre arbete), vilken skulle utjämna skillnader i livschanser. Elevernas 

vardagserfarenheter skulle till högre grad ligga till grund för skolarbetet. Läroböckerna fick 

ett större genomslag och diagnosprov med tillhörande facit gjorde att eleverna nu själva kunde 

avgöra vad de behövde öva mera på. På detta sätt ökade läroboksförlagens inflytande över 

både innehåll och bedömning i skolan på bekostnad av lärarnas (Korp, 2003). Under 1990- 

och 2000-talet har västvärlden satsat på utbyggnad av sina utbildningssystem. Denna 

expansion av den högre utbildningen har enligt Broadfoot (1996) inte enbart motiverats av 

behov av utbildad arbetskraft, utan handlat mer om att hålla unga människor sysselsatta, då 

arbetslösheten bland unga ökat kraftigt sedan slutet av 1980-talet. Expansionen har lett till en 
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försvagning av sambandet mellan utbildning och framtida livschanser, vilket i sin tur påverkat 

motivationen hos eleverna. Frågor om kunskapsbedömning har ägnats stor internationell 

uppmärksamhet under 1980- och 1990-talet. Målet har varit att finna nya vägar för att 

motivera elever, särskilt svagpresterande. Detta har resulterat i att forskare, politiker och 

lärare har sökt efter nya former och funktioner för kunskapsbedömning (Korp, 2003). 

 

Bedömning – nuläge 

I samband med att skolorna kommunaliserades 1991, övergick Sverige från regel- till 

målstyrning. Betyg och bedömning blev ett instrument för målstyrningen. I samma reform 

minskades läroplanens omfång drastiskt och lärarna tilldelades ansvaret för undervisningens 

form och konkreta innehåll (Korp, 2003). Sveriges nuvarande läroplan 

(Utbildningsdepartementet, 1994) bygger på ett nytt sätt att tänka kring kunskap och 

bedömning. I det tidigare normrelaterade betygssystemet fanns en tydligare kvantitativ 

kunskapsuppfattning och en syn på kunskap som något mätbart. Det nuvarande 

betygssystemet utgår istället från tankar om att kunskap kan beskrivas i kvalitativa termer. 

Kunskapsskillnader ska ses som kvalitativt olika sätt att förstå och lösa problem, och 

betygskriterierna ska uttrycka dessa kvalitativa olikheter (Selghed, 2004). Den kvantitativa 

kunskapssynen har lämnats till förmån för den förståelseinriktade. Bedömning av elever har 

gått från att vara kvalificerande till sorterande och under senare år till motiverande (Korp, 

2003). Läroplan och betygssystem är inte i detalj formulerande kring vilken kunskap som ska 

uppnås. Det handlar istället om kunskapskvaliteter som ska utvecklas. Arbetsplaner med 

lokala profiler och mål med lokala betygskriterier för varje ämne beslutas på de enskilda 

skolorna.  
Skolan skall utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling och 

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

kraven i kursplanen och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper. 

(Utbildningsdepartimentet, 1994 s. 16). 

 

Läroplanens förändrade kunskapssyn har ”tvingat” fram diskussioner kring hur kunskap skall 

bedömas. Hur vi ser på bedömning hänger samman med hur vi definierar kunskap och 

lärande. Gipps (1994) betonar att vi måste använda bedömningsmetoder som passar för att 

pröva den kunskap vi vill att eleverna ska utvecklas. Detta ställer nya krav på våra 

bedömningsverktyg.  Läraren har precis som tidigare dubbla roller i klassrummet, både som 

pedagog och domare. Selghed (2004) menar att det nuvarande betygssystemet är 
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motsägelsefullt och omöjligt att tillämpa. Det kvalitativa sättet att se på kunskap som 

läroplanen står för är svårt att förhålla sig objektiv till. Synen på hur bedömning och lärande 

skall kombineras problematiseras genom regeringens beslut om införande av skriftliga 

omdömen 2008. I varje ämne där eleven har undervisning ska det skrivas ett skriftligt 

omdöme som beskriver elevens kunskaper i nuläget. Det grundar sig på en bedömning av 

elevens kunskapsutveckling och resultat i förhållande till de nationella målen som har 

konkretiserats i en lokal pedagogisk planering. En lokal pedagogisk planering utgår från att 

lärare tolkar och identifierar vilka kunskaper som eleverna ska utveckla enligt målen i 

läroplan och kursplaner (Skolverket, 2009a). 

 

Olika syn på bedömning 

Bedömning av kunskap och kompetens kan göras för olika syften. Inom bedömningsforskning 

har begreppen summativ och formativ bedömning utvecklats. En summativ bedömning görs 

efter ett undervisningsområde har avslutats. Styrkor och svagheter i en elevs insats vägs 

samman till ett sammanfattande omdöme. Den summativa bedömningen ser alltså tillbaka på 

ett undervisningsområde som har avslutats. En formativ bedömning görs under tiden ett 

undervisningsområde pågår. Den formativa bedömningen har två syften: dels att ge läraren 

kunskap om vad eleven lärt sig, vilket ger läraren underlag för att planera för vad som skall 

göras framöver för att ytterligare stimulera elevens lärande. Det andra syftet är att ge eleven 

individuell vägledning och stöd för vidare utveckling (Skolverket, 2009a). 

Bedömningsprocessen innebär flera steg oavsett om det är en formativ eller summativ 

bedömning som avses. Innehåll och form för bedömningen måste väljas, elevens arbete med 

uppgiften/problemet måste observeras, beskrivas, analyseras och tolkas och därefter 

dokumenteras. Vid betygsättning eller vid bedömning om en elev har nått målen eller ej måste 

sedan en jämförelse mellan elevens visade kunnande och mål och kriterier göras (Pettersson, 

2005). Summativ och formativ bedömning står inte i ett motsatsförhållande till varandra. De 

har däremot olika funktion och skall användas för olika syften. Den summativa bedömningen 

används för att bedöma det slutgiltliga resultatet och den formativa bedömningen för att 

stimulera till fortsatt lärande (Skolverket, 2009a). Bedömning rätt använd kan stimulera 

lärandet och på så sätt vara en viktig utvecklingspotential både för vad och hur eleven lär sig 

men också för elevens tillit till sin egen förmåga. Gipps (1994) konstaterar att hur bedömning 

sker har ett starkt inflytande på vad och hur man lär sig. 

Bedömning kan vara ett kraftfullt verktyg för lärandet (Black, Harrisson, Lee, Marshall, & 

William, 2004) men då krävs dels en feedback med hög kvalitet, dels att den som ska 
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bedömas är involverad i bedömningsprocessen.  Det handlar om att eleven blir medveten om 

vad han/hon kan och vilka kvaliteter som hans/hennes prestationer visar, samt vad i lärandet 

som skall fokuseras på framöver relaterat till styrdokumentens mål. Forskning visar att elever 

som lyckas bra i sina studier reflekterar över sin lärandeprocess (Gipps, 1994). Elevens aktiva 

deltagande i den formativa bedömningen är viktigt. Eleven behöver få syn på sitt eget lärande. 

Detta kan göras på flera sätt. För elever som är ovana vid att reflektera över sitt lärande kan 

ett sätt vara att låta eleven skatta sin egen kunskap kring ett visst ämne innan arbetet med ett 

visst innehåll startar. Självskattningen används sedan till att jämföra prestationerna på 

innehållet efter genomgång. Detta ger eleven en bild av hur väl hans/hennes tilltro till sin egen 

förmåga stämmer överens. Biggs (2007) beskriver nyttan av självskattning för att få elever att 

gå vidare i sitt lärande och få dem att ifrågasätta begrepp de tidigare inte funderat över.  

 
Black et al. (2004) menar att: “Engaging in peer assessment and self-assessment is much more 

than just checking for errors or weaknesses. It involves making explicit what is normally 

implicit, and thus it requires students to be active in their learning.” (s.16) 

 

En genomtänkt formativ bedömning hjälper eleven att utveckla sin metakognition, ett 

tänkande om sitt eget tänkande. Eftersom elevers kunskap jämförs med mål, måste målen 

tydliggöras för eleverna. Detta kräver att läraren diskuterar grunderna för sin bedömning med 

sina elever. Det finns undersökningar som visar att formativ bedömning inte är särskilt vanligt 

förekommande, vilket enligt Black et al. (2004) skulle kunna bero på att denna 

bedömningsform kräver genomgripande förändringar i sättet att se på undervisning, en 

förändring som i ett inledningsskede också kan medföra en ökad arbetsbörda och ett osäkert 

utfall.  

 

Lärande 

Marton är en av förgrundsgestalterna för den forskningsspecialisering som kallas 

fenomenografi och han menar att vår värld är en verklig värld, men det är en beskriven värld, 

en värld som den erfars av människor (Marton & Booth, 2000). Lärandets allmänna 

kännetecken är en förändring av det interna förhållandet mellan person och värld. Det som 

förenar lärare och lärande är att de möts genom ett gemensamt lärobjekt.  

 
Marton och Booth (2000) skriver att: ”För att åstadkomma ett medvetande möte måste läraren 

inta den lärandes perspektiv, och de principer vi förordar är att man bygger en relevansstruktur 

och utnyttjar variationens arkitektur i utformningen av ämnet.” (s. 229)  
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Det är viktigt att det finns en uppfattning av ett meningsfullt samband mellan ett objekt och 

det sammanhang lärandet sker i. Marton och Booth (2000) beskriver det som att eleven 

motiveras av relevansstruktur. 

Fenomenografin ser lärande i termer av förändringar i vårt sätt att vara medvetna om olika 

företeelser, olika situationer och olika saker vi gör. Vi lär oss att uppmärksamma nya sidor 

hos sådant som vi har sett förut och vi lär oss samtidigt se sådant som vi har sett var för sig i 

en större helhet. Marton och Booth (2000) menar att vad vi än lär oss eller erhåller kunskap 

om, äger vårt lärande rum som en del av vår pågående utforskning av världen. Vilket betyder 

att när vi lär oss något är vi också medvetna om världen runt omkring oss.  Det vi lär oss om, 

måste bli en del av den värld vi känner till. Efter hand ser vi världen i mer gemensamma 

mönster, vår egen värld blir mer och mer också andras värld. Kunskapen äger alltså rum 

genom en förändring av något i världen, såsom det erfars av en person (Marton & Booth, 

2000). Internationell pedagogisk forskning om lärande och lärprocesser i högre utbildning 

visar att en förändring i synsätt ägt rum under de senaste decennierna. Under lång tid var den 

dominerande synen att lärande och lärprocesser i stor utsträckning är en effekt av en 

påverkansprocess där lärarens aktiviteter har en avgörande betydelse för studenters lärande. 

Idag betonas alltmer att undervisningen bör formas utifrån kunskaper om hur den lärande 

erfar lärandet och lärprocessen, vilket har direkta konsekvenser för kunskapsbildningen 

(Marton & Booth,1997; Marton, Hounsell & Entwistle, 1993).  

 

Erfarande 

Vi befinner oss alltid i en av oss erfaren situation och beter oss i förhållande till situationen 

som den framstår för oss (Carlgren & Marton, 2007). 

Den fenomenografiska synen på lärande menar att genom att vi erfar nya saker blir världen 

inte är riktigt samma som tidigare, uppfattningar av fenomen vidgas. Genom att möta nya 

kunskaper utvecklas nya kunskaper – vi är aldrig helt nollställda – utan till de tidigare 

erfarenheter (må vara hur ringa som helst) fogar vi nya tankestrukturer som gör att vi ser 

världen på nytt sätt. 

Fenomenografi som forskningsinriktning studerar hur världen framträder för oss människor, 

den studerar andras erfarenheter. För att förändra vårt erfarande av någon del av världen 

måste vi reflektera över att någonting kan vara annorlunda än vi tror. Marton och Booth 

(2000) menar att då dimensioner öppnas upp, aspekter särskiljs och betraktas samtidigt, kan 

variationer bli beståndsdelar i en strukturell förändring av hur någonting erfars. 
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Variationen i människors sätt att erfara fenomen är det forskaren strävar efter att beskriva 

enligt Marton och Booth (2000). Variationerna tolkas i olika kategorier av forskaren.  

Jag anser mig hjälpt av den fenomenografiska ansatsens syn på att kategorisera variationer i 

tolkningar av fenomen. Min tanke är att kategorisera olika variationer av mina informanters 

utsagor för att beskriva hur relationen mellan bedömning och lärande diskuteras i deras 

undervisningspraktik.   

 

Metod 
I föreliggande studie har en kvalitativ metod med fenomenografiska ansats använts. 

Anledningen är att den fenomenografiska forskningsinriktningen har en empirisk ansats som 

intresserar sig för lärande och undervisning (Marton och Booth, 2000). Ansatsen är induktiv, 

vilket innebär att man studerar fenomenet utan att ha förankrat undersökningen i en teori. Man 

går från emperi till teori. Marton och Booth (2000) talar om första och andra ordningens 

perspektiv och menar att frågor som ställs i första ordningens perspektiv berör ”vad något är”. 

Den andra ordningens perspektiv beskriver hur fenomenen i fråga erfars. Fenomenografin 

grundar sig framförallt på människan som kunskapsbildare och menar att lära sig något 

innebär att man urskiljer något ur en helhet. 

 
”Ny kunskap i ett fenomenografiskt perspektiv handlar om att urskilja nya aspekter av ett 

fenomen. Dessa nya uppfattningar rymmer därmed ett ifrågasättande av redan etablerade sätt att 

urskilja och förstå fenomenet ”(Johansson, 2009, s. 50).   

 

Eftersom studiens syfte är att beskriva relationen mellan bedömning och lärande ur ett 

lärarperspektiv anser jag denna ansats är lämplig. Detta på grund av att bedömning och 

lärande ligger inom den pedagogiska miljön och intresset för att beskriva fenomen utifrån hur 

andra uppfattar dessa ligger i fokus. 

 

Kvalitativ forskningsintervju 

I föreliggande studie används det Kvale (1997) benämner kvalitativ forskningsintervju, som 

en metod för att få tillgång till empirin. Detta val motiveras av att i den kvalitativa 

forskningsintervjun bygger man upp kunskap, som utgår från den intervjuades synvinkel och 

erfarenheter.  Det rör sig om ett samtal i samspel mellan den intervjuade och intervjuaren 

utifrån ett ämne av gemensamt intresse, vilket är det som jag vill åstadkomma i detta arbete.  
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Urval och datainsamling 

Datainsamlingen pågick under oktober - november 2009.  I urvalet av informanter i 

fenomenografiska studier handlar det om att skapa förutsättningar för att få en variation i hur 

informanter erfar samma fenomen. Urvalsförfarandet av informanter bör därför ske utifrån 

strategiska överväganden (Alexandersson, 1994). De strategiska övervägandena i 

föreliggande studie var att sprida urvalet av informanter mellan kön, ålder och antal år som 

lärare och utbildning utöver lärarutbildning och att de arbetade inom geografiskt spridda 

områden inom Halmstad kommun. (Bilaga 3) 

För att få ett strategiskt urval började jag med att söka på hemsidan som redovisar alla 

kommunala grundskolor i Halmstad kommun. Inom Halmstad kommun finns det tre olika 

skolområden. Inom varje skolområde valde jag ut två skolor som skilde sig åt genom att de 

var belägna centralt eller i ytterområdena. På dessa sex skolor sökte jag efter grundskollärare 

som arbetade med elever i årskurserna 4-6. Jag sökte aktivt efter en kvinnlig lärare och en 

manlig lärare från vardera skola. Totalt valdes således 12 grundskollärare ut. Enligt 

Forskningsetiska principer (2002) bör det inte föreligga något beroende- förhållande mellan 

forskaren och informanter. Detta medförde att jag valde ut lärare som jag inte själv hade 

någon anknytning till 

Till de 12 utvalda lärarna skickade jag ett mail, där jag presenterade mig själv och syftet med 

min C-uppsats.(Bilaga 1). I mailet framkom att jag avsåg att göra intervjuer med dem. Jag 

skrev också att den metod som jag använde mig av i uppsatsen medförde att jag behövde 

deltagare som var i olika åldrar och lärare med kort såväl lång erfarenhet som lärare samt om 

de hade någon utbildning utöver lärarutbildningen. Jag bad lärarna svara innan ett visst datum, 

oavsett om svaret var positivt eller negativt. Om de var intresserade att deltaga bad jag om 

möjlighet att få ringa dem för vidare diskussion angående studien. Av de 12 tillfrågade 

lärarna, svarade 10 att de var positiva till att deltaga. Ur svaren fick jag fram 

bakgrundsfaktorer (antal år som lärare, ålder) som gjorde att jag valde jag ut 6 lärare som var 

representativa för mitt urval.  

 

Intervjuer 

Studien genomfördes med en deskriptiv design och fenomenografisk ansats. Avsikten med att 

använda en fenomenografisk ansats var att beskriva variationerna i relationen mellan 

bedömning och lärande diskuterat ur ett lärarperspektiv. Inom fenomenografin läggs 

analysens fokus på hur-aspekten. Detta för att identifiera kvalitativt olika uppfattningar som 

täcker större delen av variationen av uppfattningar i en population. Beskrivningar av vad och 
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hur någon erfar bildar beskrivningskategorier, vilka är en sammansättning aspekter av det 

personer uttryckt sig erfara kring fenomenet (Marton & Booth, 1997). 

Jag förberedde mig inför intervjuerna genom att utföra en provintervju med en 

grundskollärare. Denna intervju gjorde att jag testade om mina frågor var relevanta. Eftersom 

denna lärare ansåg att frågorna var adekvata beslöt jag att behålla de ursprungliga frågorna. 

Informanterna i föreliggande studie fick själva avgöra var intervjun skulle ske. Fem av lärarna 

valde att jag skulle komma ut till deras skolor och intervjua dem efter avslutad undervisning. 

En av lärarna valde att komma hem till mig, då denne fann det lättare att få lugn och ro 

utanför skolans lokaler. 

Innan jag påbörjade intervjun med informanterna beskrev jag återigen syftet och bad därefter 

informanten att skriva på ett samtycke till att delta. (Bilaga 2) 

Intervjuerna var baserade på öppna ingångsfrågor som inleddes med frågeord som vad och 

hur. Jag ville att intervjupersonerna skulle diskutera relationen mellan bedömning och lärande 

ur ett lärarperspektiv. Utifrån de svar som gavs ställde jag följdfrågor såsom; Kan du berätta 

mer och kan du ge exempel. Intervjuerna spelades in på ljudband och varade mellan 30-60 

minuter. Intervjuerna transkriberades ordagrant av mig själv.  

 

Nedan följer den intervjuguide som jag använde: 

 

1. Vad innebär bedömning för dig? 

 

2. Vad innebär bedömning för lärande för dig? 

 

3. Hur uppfattar du att bedömning påverkar undervisningsinnehållet? 

  

4.  Hur hänger undervisningens innehåll ihop med val av bedömning? 

 

5. Hur uppfattar du relationen mellan bedömning och elevers lärande?  

 

6.  Hur uppfattar du att skolans läromedel påverkar formen på bedömning?  

 

7. Beskriv en bedömningsform som du använt/använder och som du anser har betydelse för 

elevers lärande! 
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Dataanalys  

 Under analysprocessen skedde en växelvis analys mellan delarna och helheten i materialet. 

Analysen skedde mot bakgrund av två sammanhang, dels i förhållande till den enskilda 

intervjun och dels i förhållande till utdrag från alla intervjuer som rör samma eller närliggande 

område (Marton och Booth, 1997).  

Bearbetningen av data utfördes i sju olika steg utifrån inspiration av (Dahlgren & Fallsberg, 

1991; Larsson & Holmström, 2007). 

1. Orientera. När alla intervjuerna var klara påbörjades utskrift av intervjuerna. Detta moment 

gjorde jag själv. För att bli förtrogen och få ett helhetsintryck av materialet läste jag texten ett 

flertal gånger. Genomläsningen hade fokus på studiens syfte.  

2. Kondensera. Texten bearbetades genom sökning efter utsagor som motsvarade studiens 

syfte. Sökandet efter utsagor från studien syfte gav 203 utsagor.  Dessa utsagor skrevs ner och 

det anges tydligt från vilken person som den utskrivna utsagan hämtades. Exempel på utsagor: 

Man måste vara ordentligt påläst i våra styrdokument (IP 6), Att stärka eleverna i deras 

faktiska kunnande och att få dem att ta ett steg vidare i sin utveckling. (IP 5), Inför vissa 

arbetsområden kan eleven vara med och bestämma kriterierna och bedömningsmallar. (IP 1). 

Med en formativ bedömning tror jag de flesta elever blir mer motiverade och kanske 

underlättar feedback, självbedömning och slutsatsen blir att elevens lärande ökar.(IP 6).  

3. Jämföra. Jag bekantade mig med insamlad data och etablerade ett helhetsintryck för att 

sedan uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna De funna utsagorna analyserades. 

Utsagor med samma innebörd grupperades tillsammans och variationer visade sig.  

4. Gruppera. Utsagorna grupperades utifrån karateristiska drag, för att erhålla en mer 

omfattande förståelse av hur dessa utsagor hörde samman med varandra och bildade 

uppfattningar. Exempel på uppfattningar med utgångspunkt från de fyra utsagor som beskrevs 

ovan. Att kunna åskådliggöra styrdokumentens mål; Att stärka eleverna i deras lärande; Att 

involvera eleverna; Att skapa motivation.  

5. Utforma. Uppfattningarna jämfördes och grupperades utifrån likheter och skillnader. 

Analysen pendlade mellan föregående analyssteg och detta analyssteg innan uppfattningar 

utföll i olika beskrivningskategorier. Lärarna erfar att elevers delaktighet i bedömning 

påverkar deras lärande är exempel på en beskrivningskategori som framträdde utifrån bland 

annat uppfattningen; Att involvera eleverna. 

6. Rubricera. Beskrivningskategorierna namnges utifrån innebörden i uppfattningarna. Citat 

valdes för att illustrera hur informanternas utsaga hade samband med beskrivningskategorin. 
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7. Kontrastera . De beskrivningskategorier som framkom jämfördes angående likheter och 

skillnader. Detta för att fastställa att varje enskild beskrivningskategori hade en unik karaktär 

och att de låg på samma beskrivningsnivå.  
 

Etiska överväganden 

Genom hela arbetet med denna studie, från val av problemområde och genomförande till 

färdig uppsats har jag uppmärksammat etiska överväganden.  De fyra huvudkraven på 

forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

följdes i studien (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet innebär att informanterna ska informeras om de förutsättningar som gäller 

för deras deltagande och alla förhållanden som kan inverka på deras beslut att delta. I 

föreliggande studie beskrevs först syftet med intervjuerna för informanterna. Jag förvissade 

mig att informanterna var införstådda med vad jag ville undersöka nämligen relationen mellan 

bedömning och lärande diskuterat ur lärarperspektivet. Konfidentialitetskravet beaktades 

genom att hantering av sociodemografiska uppgifter och uttalanden som kunde avslöja 

informanternas identitet eller den skola där hon/han arbetade på inte avslöjades. Angående 

nyttjandekravet informerade jag om att ingen utöver mig och min handledare fick tillgång till 

intervjuutskrifterna. Största möjliga anonymitet skapades genom att det bara var jag som 

kände till namnet på informanten. Varje intervjuutskrift kodades med ett nummer. Inför 

presentation av studien informerade jag om att data från intervjuerna inte kommer att 

användas till något annat än till denna studie. Vidare upplystes om att uppsatsen kommer att 

finnas tillgänglig på högskolans publiceringsdatabas. Varje informant lämnade ett skriftligt 

samtycke där de visade på att de kände till att deltagandet var frivilligt samt att lämnade 

uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. 

  

Resultat 
Här redovisas beskrivningskategorier, som är relaterade till varandra genom att de innefattar 

varierande uppfattningar av samma innehåll. Innebörden i de olika uppfattningarna uttrycks i 

abstrakt form, beskrivningskategori, vilka i slutet av resultatdelen sammanförts i en 

gemensam struktur, utfallsrum (Alexandersson, 1994a). 

 

Beskrivningskategorier 
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Fyra beskrivningskategorier framkom vilka visar på variationen i hur grundskollärare erfar 

relationen mellan bedömning och lärande. Lärarna erfar att bedömning leder till medvetenhet 

om elevers kunskapsnivå; Lärarna erfar att den målrelaterade bedömningen styr 

undervisningens innehåll; Lärarna erfar att elevers delaktighet i bedömning påverkar deras 

lärande; Lärarna erfar att bedömning skapar motivation som främjar elevers lärandeprocess.  

Både det unika och variationen inom de beskrivningskategorierna beskrivs och belyses med 

citat. 

 

Lärarna erfar att bedömning leder till medvetenhet om elevers kunskapsnivå. 

Lärarna uppfattade att den målrelaterade undervisningen tydliggjorde kunskaper både för dem 

själva och för eleverna. Genom att bryta ner läroplanens övergripande mål i lokala 

planeringar, som eleverna tagit del av, blev undervisningen mer fokuserad och målrelaterad. 

Lärarna strävade efter att bli tydligare i kriterierna inför eleverna. Det talades om att klargöra 

för eleven att bedömning är till för att hjälpa och inte döma. Vikten av att bedöma flera 

egenskaper hos eleverna lyftes fram och att variera sin undervisning kunde vara ett sätt att få 

syn på fler förmågor hos eleven att bedöma, vilket kunde leda till säkrare/trovärdigare 

bedömningar. Bedömningar användes till att göra eleverna medvetna om att det fanns mål att 

nå och visa på olika sätt och vägar att nå dit. Lärarna uppfattade det som att eleverna genom 

bedömningarna hade lättare att tala om vad de kunde och inte kunde. För lärarna kunde 

bedömningarna användas till att utvärdera och lägga upp den fortsatta undervisningen. 

Målstyrningen gjorde att lärare strävade efter att låta läromedel ha mindre påverkan på 

undervisningens upplägg. Detta erfor pedagogerna gav möjlighet att variera lektionernas 

utformning mer.  Att fokusera framåt på elevernas lärande nämnde flera lärare som en viktig 

del i bedömningen. 

 
”Det finns ett mål att nå, jag som lärare ska göra eleven medveten om det och visa på olika 

sätt och vägar att nå dit. ” (IP 1) 

 

”Om jag inte gör bedömningar av mina elever så kan jag ju heller inte veta var de står i sin 

utveckling och då är ju risken stor att eleven får för svåra eller för enkla utmaningar.” (IP 3) 

 

”… att jag som lärare får kunskap om var en elev befinner sig i sin utveckling så att jag vet 

hur vi ska gå vidare – att fokusera framåt!”(IP 6) 
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”I ma/no ämnena använder vi ofta ett laborativt arbetssätt. Det gör mig som lärare tryggare i 

mina bedömningar. Jag ser flera kvaliteter hos eleverna under arbetets gång – det mäter inte 

bara ett sätt utan får fram flera sidor. Fler sinnen kommer med i bedömningen, vilket gör 

bedömningen mer trovärdig upplever jag.”( IP 3) 

 

Lärarna erfar att den målrelaterade bedömningen styr undervisningens innehåll. 

Lärarna uppfattade att målstyrning och lokala planeringar kunde göra att undervisningen blev 

mer styrd än tidigare. För att inte avvika för mycket från tänkt planering och bedöma det som 

var bestämt innan arbetet startade, erfor lärare att flexibilitet vad gäller arbetssätt och 

undervisningsinnehåll minskat. Flera lärare uppfattade att bedömningen fick konsekvenser på 

undervisningsinnehållet, såtillvida att vissa moment var svårare att bedöma som ensam 

pedagog eller på grund av stora elevgrupper. Detta medförde att lärarna inriktade sig på att 

bedöma enbart vissa delar, vilket försämrade bedömningens kvalitet. Lärarna menade att det 

låg ett digert arbete bakom de lokala arbetsplanerna och det fanns svårigheter kring att 

formulera sig skriftligt på ett sätt som var tydligt för alla iblandade (lärare, elever, föräldrar).  

Avsaknaden av ”gemensamma fraser” och ett gemensamt språk för att beskriva elevernas 

utveckling mer likvärdigt uppfattades som ett problem.  Att skriva arbetsplaner och arbeta 

fram kriterier till bland annat bedömningsmatriser, tog mycket tid och var ett arbete som 

ibland gick ut över lektionsplanering och annat arbete. Men det framkom också att lärarna 

önskade utveckla bedömningsmatriser inom sitt ämne och gärna ihop med kollegor.  

 

”På ett sätt är jag som lärare mer bunden; läroplanens mål tydliggörs och ”plockas ned” på 

klassrumsnivå som gäller för hela skolan och det är de målen som jag ska bedöma eleven 

mot. ”(IP 1) 

 

”Man känner sig nog lite mer styrd. Kan inte avvika för mycket från 

den tänkta planeringen om det är vissa moment man har bestämt sig för 

att bedöma.” (IP 2)  

 

”Det gäller att lärare har pratat ihop sig kring vilka ”fraser” som ska användas vid skriftlig 

information”, detta är ju känsligt för många elever och föräldrar. En bedömning ska aldrig 

enbart ges i skrift utan även förklaras muntligen.” (IP 5) 
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”Planera - nya matriser - arbeta -bedömning - utvärdering och sedan om igen. Det tar tid. 

Lektionsplaneringen blir ibland lidande för all denna pappersexercis. Och hur blir det när 

den nya läroplanen kommer?”(IP 2) 

 

Lärarna erfar att elevers delaktighet i bedömning påverkar deras lärande  

Lärarna uppfattade att bedömning kan vara ett tillfälle då lärare och elev möts i det eleven 

kan. Genom att diskutera målen inför varje nytt moment och förklara vad som krävs för att 

uppnå dem görs ”spelreglerna tydliga”. Några lärare hade erfarenhet av att låta eleverna vara 

aktiva som lärresurser åt varandra och bedöma arbeten parvis eller i grupp. Lärarna menade 

att då elever formulerade sig muntligt om vad de lärt sig, skedde ett lärande som befästes. Det 

framkom även att genom att variera bedömningsmetoder synliggjordes olika former av 

kunskap. Dessutom ansåg lärarna att då elever är unika, fungerade skiftande 

bedömningsverktyg varierande på olika individer. Lärarna erfor att om eleven själv var 

involverad i sin egen bedömning uppstod en känsla av delaktighet, som ledde till att han/hon 

tog större ansvar för sin egen utveckling. Lärarna menade att de måste vara ordentligt pålästa i 

styrdokumenten för att kunna åskådliggöra vad målen betydde, för att elever och föräldrar 

kunde bli delaktiga. Genom utvecklingssamtal varje termin gjordes även föräldrar delaktiga i 

bedömningen. 

 

”Inför vissa arbetsområden kan eleven vara med och bestämma kriterierna och 

bedömningsmallar. Efter genomgånget moment jämför man sitt resultat med målen och ser 

om man nått dom eller ej och om man inte nått dom; vad berodde det då på, vad kunde göras 

bättre, vad ska man tänka på inför nästa arbetsområde och hur ska man göra för att komma 

ifatt.” (IP 1) 

 

”Eleverna gjorde egna Europaböcker, ensamma eller i par, där de själva ansvarade till stor 

del för sitt innehåll. Innehållet lästes först upp för en kamrat som fick bedöma begriplighet, 

innehåll, layout och i vissa fall stavning. Därefter redovisades ett valfritt land för klassen som 

då fick bedöma själva sättet att redovisa, tydlighet, förståelse av det lästa, publikkontakt mm. 

I det här arbetet ingår många olika typer av bedömningar som deras kamrater får göra och 

det påverkar både den som ska redovisa och även kamraterna som vet att de har en viktig 

uppgift och tar det hela på allvar.” (IP 3) 
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” I elevens IUP sätter eleven tillsammans med mig upp mål, är den sedan inte nöjd med 

bedömningen diskuterar vi hur det är möjligt att förändra utvecklingen mot målen. En gång i 

veckan har jag schemalagda diskussioner, individuellt eller två och två. Bedömningarna görs 

levande i diskussionerna.” (IP2) 

 

”När elever berättar utifrån det de lärt sig, sker det ett lärande som befäster deras kunskaper. 

Ex. En elev har arbetat med ett djur och berättar med hjälp av stödord inför grupp eller klass. 

Klassen ställer frågor och vi lär oss tillsammans. Efteråt ger jag och övriga gruppen 

återkoppling.” (IP 4) 

 

Lärarna erfar att bedömning skapar motivation som främjar elevers lärandeprocess 

Lärarna uppfattade att bedömning som ägde rum löpande under arbetets gång, gjorde de flesta 

elever mer motiverade. Vissa lärare menade att de kunde se att detta gav positiva effekter på 

elevernas lärande. Genom att vara tydliga med målen för undervisningen blev det enligt lärare 

lättare att förklara för varje enskild elev vad som skall fokuseras på. Flera lärare tog upp 

vikten av att skolan lade kraft på att arbeta fram en gemensam lokal pedagogisk planering och 

hålla sig till den. Eleven blev mer positivt inställd till ämnet eller momentet som behandlades 

om det var tydligt för dem vad som förväntades. Lärare kände sig motiverade av att 

bedömningarna gjordes mer formativa och framåtsyftande. De menade vidare att bedömning 

som gavs till eleverna löpande, gav feedback på den egna undervisningen, vilket var till nytta 

för deras fortsatta planering. Det gjorde arbetet stimulerande. De erfor även att 

undervisningsinnehållet blev mer individuellt och fritt, då det inte styrdes av slutgiltiga 

summerande prov. 

 
” Jag tar upp mina dokumenteringar av elevernas laborationer på utvecklingssamtalen och 

då förstår många elever hur viktiga även dessa moment är – det blir diskussioner som leder 

till förståelse och lärande. (IP 6) 

 

”Eleven blir medveten om sina starka och svaga sidor, att de förstår att inget är omöjligt, att 

det finns olika sätt att nå målet och att det är tillfredsställande och stärker självkänslan när 

man klarat det. Sammantaget kanske eleven får större motivation att lära sig.”  (IP 5)  

 

”Med en formativ bedömning anser jag att de flesta elever blir mer motiverade och kanske 

underlättar feedback, självbedömning och slutsatsen blir att elevens lärande ökar. Den lokala 
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pedagogiska planering blir som en röd tråd, det blir tydligare för eleverna vad som förväntas 

av dem.” (IP 6) 

 

”För eleven blir redovisningar ett tillfälle att bedöma sina kunskaper tillsammans med mig 

och gruppen. Alla elever tycker om att få positiv bekräftelse, det sporrar ofta dem att gå 

vidare.” (IP 4) 

 

 

Utfallsrum 

Den kvalitativa analysen beskriver relationen mellan bedömning och lärande ur 

lärarperspektiv. Innebörden i de olika sätten att erfara identifieras i föreliggande studie genom 

att de är relaterade till varandra på ett särskilt sätt. De olika sätten att erfara sammanförs här i 

fyra beskrivningskategorier, vilka sammantaget utgör ett så kallat utfallsrum. Dessa fyra 

beskrivningskategorier utgör variationen i analysmaterialet som helhet på en sammanfattande 

beskrivningsnivå och inte den individuella variationen mellan lärarna. En lärare kan placeras i 

en särskild kategori, medan andra lärare kan röra sig mellan de olika kategorierna. Bland 

fenomenografer har under åren diskuterats beskrivningskategoriernas status och relationen 

mellan dessa i en hierarkisk relation där någon beskrivningskategori är mindre eller mer 

komplex och utvecklad (Marton & Booth, 2000). Kategorierna i denna studie är inte 

hierarkiskt relaterade. De kan istället ses som ett mönster för att beskriva en variation, där de 

två första beskrivningsteorierna visar hur yttre perspektiv påverkar lärarnas bedömning av 

elevers lärande med fokus på externa faktorer såsom läroplan, lokala arbetsplaner och olika 

bedömningsmodeller. De tredje och fjärde beskrivningskategorierna lyfter fram bedömning 

som en inre lärprocess med fokus på en ökad delaktighet och motivation hos elever.  
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 

Enligt Polkinghorne (2006) så är otillräckliga kunskaper och erfarenheter hos forskare 

avseende kvalitativa forskningsmetoder den svaga länken, vilket kan medföra att mer fokus 

läggs på metodens struktur än på vad resultatet kan visa. Under arbetet med studien har jag 

ställts inför många övervägande. För att förtydliga mina överväganden tar jag stöd i 

begreppen: tillämplighet, överensstämmelse, pålitlighet och noggrannhet (Patel & Tebelius, 

1997). 

Tillämplighet. Hur ser jag på metodvalet efter genomförd studie? När jag påbörjade studien 

kom jag fram till att den fenomenografiska ansatsen var relevant för studiens syfte. Jag stödde 

mig på Marton och Booth (2000), som båda forskar i pedagogik och uttalar att fenomenografi 

inte är en metod i sig.  
De skriver”… en specialisering som framförallt uppmärksammar frågor som är relevanta för 

lärande och förståelse i en pedagogisk miljö” (Marton & Booth, 2000 s. 142). 

 

En fråga jag ställde mig var hur många informanter var rimligt att intervjua? För att få ett 

hanterligt material i en fenomenografisk studie måste dock antalet informanter begränsas. Sex 

informanter föreföll vara ett logiskt antal att intervjua eftersom jag är ensam författare till 

föreliggande studie. Informanterna har valts ut utifrån att de arbetar som grundskollärare i 

årskurserna 4-6 i Halmstad kommun. En begränsning i studien kan vara att informanterna 

endast kom från ett område i Sverige. Resultatet hade kanske blivit annorlunda om 

informanter från fler städer deltagit. Då det inte är troligt att alla verksamheter är uppbyggda 

likadant.   

Överensstämmelse: Hur mycket information om studien skall ges vid informerat samtycke? 

Här kan frågan ställas hur mycket ska man informera om för att inte föregripa de frågor man 

vill ställa. Inom fenomenografin har ett måtto varit att materialet ska vara oreflekterat 

(Alexandersson, 1994a). Alexandersson (1994b) menar att intervju som val av metod är bäst 

passande till den fenomenografiska ansatsen och då jag har inspirerats av denna är det även ett 

passande val för min studie. Vid kvalitativ intervju gäller att tygla sina åsikter eftersom det är 

den intervjuades uppfattningar som ska framträda (Kvale, 1997). Jag försökte skapa en god 

intervjusituation och undvika att ställa ledande frågor eller att mina åsikter skulle framträda.  
Men helt neutral tror jag inte det går att vara. Ett sätt att styra intervjun mot den intervjuade 

har varit att jag ställt vad och hur frågor som formulerats i förväg. Samtliga sex informanter 
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fick således samma ingångsfrågor. Uppföljningsfrågor formulerades efter hand. Jag lyssnade 

och uppmanade lärarna att utveckla och förklara det de ville diskutera. Efter ett antal 

intervjuer upplevde jag mig säkrare på att ställa följdfrågor, vilket gjorde att frågorna blev 

bättre ställda. Om någon annan utfört samma studie med samma informanter hade 

förmodligen andra följdfrågor ställts, vilket hade påverkat lärarnas sätt att beskriva sina 

uppfattningar 

 Jag använde mig av bandspelare vid intervjuerna för att få ett korrekt återgivande. Hur 

påverkar detta informanterna? Min uppfattning är att de inte påverkades av att bli inspelade. 

Hur påverkas informanterna av val av plats för intervju är ytterligare en fråga som bör ställas? 

För att underlätta för informanterna fick de själva fritt välja tid och plats för intervjun. 

Att analysera data utifrån inspiration av (Dahlgren & Fallsberg, 1991; Larsson & Holmström, 

2007) sju analyssteg var lämpligt eftersom jag sökte variationer i uppfattningar som beskriver 

och beaktar skillnader och likheter i hur bedömning och lärande relaterar till varandra ur ett 

lärarperspektiv. Pålitlighet och noggrannhet i tolkningsförfarandet har skett genom att jag har 

hanterat datamaterialet på ett systematiskt sätt genom upprepat läsande, identifiering och 

reflektion på utsagor liksom identifiering av likheter och olikheter avseende uppfattningar och 

beskrivningskategorier. Tolkningen av insamlad data och framtagning av kategorier har 

kontrollerats genom att jag själv först genomförde analysen och därefter har handledaren 

placerat in utsagor i de uppfattningar som jag tagit fram. Diskussion har förts till 

samstämmighet rått.  Detta har medfört att resultat och analys fått en högre trovärdighet då 

mer än en person har tolkat materialet. 

 

Resultatdiskussion 

Jag har genom studien fått uppfattningen att fenomenet bedömning är ett aktuellt ämne som 

berör. Min tidigare uppfattning av att bedömning klingar negativt bland pedagoger som 

undervisar yngre åldrar, har jag fått revidera. Det har inte funnits någon genomgående negativ 

ton kring ämnet. Genom att vår nuvarande regering lagstiftat om att alla elever har rätt till 

skriftliga omdömen tvingas pedagoger att göra bedömningar oavsett vad de har för kunskaper 

om fenomenet och vad de själva anser om det. Det ingår i en lärares åtagande, sedan 

sommaren 2008.  

I detta avsnitt relateras resultatet med teori och tidigare forskning. Upplägget följer de fyra 

beskrivningskategoriernas ordning i resultatet. De fyra beskrivningskategorierna som 

framträtt i relationen mellan bedömning och lärande handlar om att bedömning leder till 
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medvetenhet, bedömning styr undervisningens innehåll, delaktighet i bedömning och 

bedömning skapar motivation.  

Lärarna uppfattade att bedömning leder till medvetenhet om elevers kunskapsnivå. De 

strävade efter att göra målen med undervisningen mer tydliga i sina lokala planeringar. Är 

målen tydligt formulerade och uppdelade i kriterier, menar Pettersson (2008) att 

diskussionerna mellan lärare och elever fokuseras till att handla om kunskapens innehåll, 

vilket ska vara det centrala i bedömningen. Urval av innehåll för bedömning sänder signaler 

om vad som är viktigt att kunna. Petterson (2008) lyfter därför fram vikten av att ha 

genomtänkta mål, så att det väsentliga görs bedömbart och inte det enkelt mätbara blir det 

väsentliga. 
Hattie (2009) menar att:  ”The major argument is that when teaching and learning is visible, 

there is a greater likelihood of students reaching higher levels of achievement…. It also requires 

a commitment to seeking further challenges (for the teacher and for the student) – and herein lies 

a major link between challenge and feedback, two of the essential ingredients of learning.” 

(s.38)  

Hattie (2009) lyfter fram att undervisningen skall utmana, som en viktig del av lärandet. Då 

bedömning används för att få insyn i var eleven befinner sig, skapas större möjligheter för 

individualisering. Meningsfulla samband mellan nya kunskaper och befintliga kan göras 

synliga och en förändring av elevens tidigare bild av ett begrepp blir möjlig. Genom att ha en 

väl genomtänkt planering, där mål, undervisning och bedömning följer en röd tråd menar jag 

att det finns större möjligheter för både lärare och elever att bli medvetna om det lärande som 

faktiskt sker. Hänger undervisning och bedömning inte ihop blir det svårare för läraren att 

vara tydlig och för eleven att förstå vad som ska bedömas. Med tydliga mål är det lättare för 

elev och lärare att prata om samma sak. Studiens resultat visar på att flera lärare använder sig 

av bedömningarna för att utvärdera sin egen undervisning och lägga upp nya planeringar. Jag 

menar att skolor som arbetar efter lokala pedagogiska planeringar, där de tolkat läroplanens 

mål att sträva mot och gjort dessa tydliga för alla delaktiga pedagoger, elever och föräldrar 

har skapat förutsättningar för att arbeta med formativa bedömningar. Det är tydligt vad som 

skall läras, vad som är mål och vad som kommer att bedömas. Bedömningsunderlagen gör 

alla inblandade medvetna om elevers styrkor och svagheter, resultaten kan sedan användas för 

att göra upp planer för elevens fortsatta lärande. I rapporten Vad påverkar resultaten i svensk 

grundskola (2009b) tar man upp begreppet ”hemmets läroplan”. Med detta menas att 

föräldrars förväntningar på och ambitioner för sitt barn, liksom föräldrarnas engagemang i 

skolarbetet har kopplingar till elevens resultat. Lpo-94 anger att skolan är skyldig att 
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fortlöpande informera föräldrarna om elevens kunskapsutveckling	 Lärare i studien menade 

att genom att varje termin hålla utvecklingssamtal med föräldrar och elever tydliggjordes de 

skriftliga omdömena och möjlighet gavs för ställa frågor som berörde elevens utveckling. 

För att kunna bedöma mål som är uppsatta, måste läraren hålla sig till det som är planerat. 

Detta uppfattades styrande i vissa fall. Enligt lärarna i studien var även tidsaspekten för att 

arbeta fram kriterier och bedömningsmodeller en negativ faktor. De menade att detta arbete 

kunde inkräkta på bland annat lektionsplanering. Skolverket (2009a) framhåller vikten av att 

tid och resurser i högre grad behöver avsättas för att höja lärarnas kompetens kring att skriva 

omdömen och konkretisera mål att sträva mot i den pedagogiska planeringen. Lärarna berörde 

även avsaknaden av ”gemensamma fraser” för att beskriva elevernas utveckling. Det 

överensstämmer med vad Skolverket (2009a) skriver angående språket, där det betonas att 

lärare bör ha rutiner och former för dokumentation av elevernas kunskapsutveckling som är 

gemensamma. Detta kräver gemensam tid för urval av stoff, för reflektion och för att arbeta 

fram gemensamma formuleringar kring elevernas utveckling. För att kunna göra likvärdiga 

bedömningar måste läroplanens mål vara styrande. Hur man lägger upp undervisningen i 

förhållande till målen menar jag bara begränsas av fantasin hos lärarna själva. 

 Skolverket (2009a) skriver att eleven själv ska engageras i bedömningen genom 

självvärdering eller kamratvärdering och får stöd i detta av Dysthe (2003) som betraktar 

elevens delaktighet i sin egen kunskapsbedömning som en integrerad del av lärandet. Dysthe 

menar också att en reflektion över sitt eget tänkande ger kunskaper om hur lärande sker bäst. 

Lärarna i studien menar att de måste ha omfattande kunskaper om Läroplanens mål, för att 

kunna åskådliggöra vad målen betyder i de lokala pedagogiska planeringarna. Detta för att 

elever och föräldrar skall känna sig delaktiga. Beroende på vad som skall bedömas passar 

olika undervisningsformer, som i sin tur passar olika elever olika bra. Vikten av att variera 

såväl undervisning och bedömningsform för att höja kvaliteten på lärandet är tydlig. För att  

uppnå  positiva effekter av varierande bedömningsformer är det viktigt att lärarna är insatta i 

möjligheter och svårigheter som hänger ihop med respektive bedömningsform. Black et al. 

(2004)  menar att bedömning kan vara en kraftfull utvecklingspotential för lärandet, men då 

krävs både en feedback med kvalitet och att den som ska bedömas är involverad i 

bedömningsprocessen. Detta antagande styrkte lärarna i utsagorna, genom att de uppfattade 

att eleverna blev mer delaktiva i sitt lärande genom att aktivt delta i sin egen bedömning, 

genom exempelvis självskattning och parbedömning. Dessa bedömningsformer kräver träning 

och ett tillåtande klimat i gruppen för att fungera väl. Att klara ta emot kritik är en träning 

som eleverna bör starta i tidiga åldrar enligt lärare i studien. Som jag ser det handlar det om 
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ett förhållningssätt, både mellan lärare - lärare, lärare - elev och elev - elev som bör råda för 

att bedömning ska bli ett verktyg som främjar lärandet. 

Genom löpande bedömning hölls intresset från eleven levande, vilket gav ny energi åt läraren. 

I skolverkets rapport (2009b) lyfts fram att skolan blivit mer individualiserad, vilket givit 

läraren en mer tillbakadragen roll. Rapporten ger belägg för att individualisering i betydelsen 

individuellt arbete har negativa samband med elevernas resultat, vilket gör eleverna mindre 

engagerade och motiverade. Individualisering i betydelsen individanpassning påverkar 

däremot elevernas resultat positivt enligt samma rapport. Den löpande bedömningen som 

lärarna i studien beskrivit kräver närvaro och individanpassning. Tydliga förväntningar 

uppfattade lärarna höjde motivationen hos eleverna. Att låta eleverna få respons på sitt lärande 

både från lärarna själva och från kamrater kräver tid och eftertanke. Responsen bör 

uppmärksamma på nya sidor av kunskap som knyter an till redan känd fakta. För att denna 

kommunikation kring lärandet skall vara trovärdig och tydlig krävs det  pedagogiska 

planeringar som skapar variationer och en relevansstruktur som motiverar eleven till att söka 

vidare efter nya utmaningar. 

 

Konklusion  
Beroende på hur lärarna förhåller sig till och vilka kunskaper de har om begreppet bedömning 

får det olika konsekvenser för lärandet. Såväl formativ som summativ bedömning behövs för 

att medvetandegöra och skapa förutsättningar för lärande. I de fall då läroplanens mål är 

nedbrutna, tydliga och klargjorda för såväl pedagoger som elever blir det mer naturligt att 

använda sig av en formativ bedömning. Resultatet visade att formativ bedömning gjorde 

elever och lärare medvetna över vad som borde fokuseras på för att skapa ett lärande..Andra 

aspekter som framträdde som en följd av formativ bedömning var att eleverna fick motivation 

och blev delaktiga i sin lärprocessen. Motstånd och oro inför genomförande av formativ 

bedömning framkom. Motståndet bestod av att lärarna uppfattade att de hade bristande 

kunskaper i utformning av bedömningsunderlag och avsaknad av tid.   

Faktum kvarstår att svenska skolan har mycket kvar att lära för att bedömning ska stimulera 

lärandet och på så sätt vara en viktig utvecklingspotential både för vad och hur eleven lär sig 

men också för elevens tillit till sin egen förmåga. 
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Implikation och fortsatt forskning 
Denna studies betydelse för verksamheten är att den visar på att tid och resurser i högre grad 

behöver avsättas för att höja lärarnas kompetens kring att skriva omdömen och konkretisera 

mål att sträva mot i den pedagogiska planeringen. Med vetskap om att år 2011 kommer en ny 

läroplan för grundskolan som bygger på Lpo-94, är det en uppgift som skolledare och lärare 

omedelbart måste fokusera på. 

Det hade varit intressant att studera hur denna nya läroplan kommer att påverka arbetet med 

bedömning. Då målen förändras, bör även bedömningssystem reformeras. Kommer 

kommunerna satsa på att fortbilda lärare gällande den nya läroplanens kunskapssyn? I så fall 

hur kommer detta falla ut för elevernas lärande?  

En sammanställning av resultat mellan skolor som arbetar efter gemensamma lokala 

planeringar och skolor där pedagoger lägger upp sin undervisning mer traditionellt skulle vara 

spännande att följa. Resultat från de nationella ämnesproven borde vara lämpliga som 

jämförelsematerial. Hade det varit möjligt att utskilja ett mönster? 

Det hade även varit en utmaning att fortsätta studera sambandet mellan formativa 

bedömningar och lokala pedagogiska planeringar. Underlättar dessa planeringar för en 

bedömning som formar lärandet mot uppsatta mål? Hade det gått att påvisa resultat och visa 

på goda exempel för att inspirera fler lärare att se nyttan med att ha flera bedömningsredskap  

i sin pedagogiska ”verktygslåda”? 
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      Bilaga 1 

 

     2009-11-17 

 

Förfrågan om medverkan i en intervju om hur lärare erfar att bedömning påverkar 

elevers lärande. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i en intervju, med syftet att undersöka: 

Hur grundskollärare erfar att bedömning påverkar elevers lärande. 

Intervjun kommer att spelas in på ljudband och varar cirka 1 timma. Plats för intervjun kan du 

själv avgöra. 

Utsagor från intervjun kommer att ligga till grund för min C-uppsats i pedagogik, vid 

Högskolan i Halmstad. Utsagorna kommer att behandlas konfidentiellt. Deltagandet är 

frivilligt. 

Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på högskolans publiceringsdatabas.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Helén Smith 

 

Helen.smith@utb.halmstad.se 
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      Bilaga 2 

 

     2009-11-17 

 

Samtycke till att delta i en intervju om hur grundskollärare erfar att bedömning 

påverkar elevers lärande.   

 

Jag har muntligt och skriftligt informerats om intervjun. 

Jag samtycker till att delta i intervjun och känner till att mitt deltagande är frivilligt samt att 

mina uppgifter kommer behandlas konfidentiellt. 

 

 

 

____________ 

Datum 

 

______________________________________________________________ 

Underskrift 

 

______________________________________________________________  

Mailadress 
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      Bilaga 3 

Tabell 1 Sociodemografisk data från de sex lärare som ingick i studien 

Ålder  
25-35 år 1 
35-45 år 2 
46-55 år 1 
56-65 2 
 
Kön  
man 3 
kvinna 3 
 
Utbildning utöver lärarexamen 
svenska  2 
pedagogik  1 
läs och skivutveckling 1 
ledarskapsutbildning 1 
matematik  2 
kemi och biologi 1 
fysik  1 
mentorsutbildning 1 
musik  1 
 

Yrkeserfarenhet  
  5 - 10   1 
10 - 20 år  3 
21 - 30 år  1 
31 - 40 år  1 
 
Geografisk spridning inom Halmstads 
skolområden  
       
Område norr  2 
Område söder 2 
Område centrum 2  
 

 

 

 

 

 

 
 
 


