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Förord 

Mitt intresse för bedömning grundar sig i min egen skolgång. Jag har aldrig lagt ner min själ i 

skolarbetet utan alltid haft andra ”viktigare” saker att göra. Kan man klara skolan utan att 

plugga? En otroligt viktig egenskap som jag använde var förmågan att tolka vad olika lärare 

var ute efter. När jag utbildade mig till lärare insåg jag att vi alltför ofta utsätter våra elever 

för leken ”gissa vad jag har i huvudet”. De elever som inte besitter förmågan att tolka sina 

lärare tvingas gissa och håller sedan tummarna och hoppas att de gissat rätt. Tyvärr innebär 

det ofta att det blir fel. Jag berättade för mina elever vad som var viktigt, vad de borde rikta 

sitt lärande mot samt hur det kunde gå till. Eleverna presterade bättre och jag var övertygad 

om att jag precis knäckt lärandets hemliga kod. Efter en kortare tids litteraturstudier insåg jag 

att fenomenet beskrivits redan på sextiotalet och benämndes formativ bedömning. Sedan dess 

har intresset fördjupats och föreliggande studie fokuserar de kunskaper som lärare anser sig 

behöva inom bedömningsområdet. Bilden på framsidan representerar uppsatsens innehåll. 

Programmet ”wordle” skapade bilden efter hur frekvent de olika orden användes.  

 

Jag vill rikta ett stort tack till alla medverkande lärare, elever och rektorer som under ett år 

planerade, agerade, observerade och reflekterade tillsammans med mig. Jag hoppas ni 

fortfarande vänder på tiden! Ett stort tack vill jag även framföra till kurskamrater och kollegor 

men främst till mina handledare för konstruktiva idéer och kommentarer. Jag har verkligen 

fått uppleva vad en kritisk vän innebär…Mina vita papper som lämnades in återkom 

obönhörligen med förbättringsförslag. För detta tackar jag ödmjukast [nu när det är klart] 

eftersom det hjälpt mig framåt. Sist men inte minst måste jag naturligtvis tacka mina tjejer 

som fått stå ut med mig sittande vid datorn alltför ofta. Sofia, Mika, Hedda och Allie…denna 

är till er! 
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Sammanfattning 

Studiens övergripande syfte är att kartlägga lärares syn på bedömningskompetens. En 

långsiktig intention är även att synliggöra lärares kompetensutvecklingsbehov inom 

bedömningsområdet.  Processen vägleddes av en frågeställning gällande de kunskapsbehov 

som synliggörs i lärares diskussioner. Forskning har visat att elever lär sig det som de blir 

bedömda på vilket kan innebära att bedömningen snarare än styrdokument bestämmer vad 

och hur elever lär. Detta betyder att kunskap om bedömningsprocesser är viktigt och studien 

relaterar klassrumsbedömning till forskning samt politiskt genomförda reformer. Studien 

ämnar fylla det hål som Vetenskapsrådets kartläggning om svensk forskning om bedömning 

efterlyser; projekt i skärningspunkten mellan forskning, politik och praktik. Ansatsen är 

baserad på aktionsforskning som ett medel att frigöra kunskap inifrån. Studien utgick därför 

från ett skolutvecklingsprojekt med lärarnas autentiska frågor och deras vardagsarbete i 

centrum. Data som analyserades synliggjorde ett behov för lärarna av att reflektera över 

kunskapssyn samt olika bedömningsmetoder för att våga ge sig ut på den tunna is de beskrev 

som lärande. Med reflektionsprotokoll, fokusgruppsintervjuer och individuella intervjuer som 

grund visade resultet att lärarna ansåg sig behöva kunna: tolka och konkretisera, visa 

progression samt involvera eleverna. Vidare diskuteras resultatet i relation till tre olika 

spänningsfält som lärarna tvingades hantera för att betraktas som bedömningskompetenta. 

 

Nyckelord: Bedömning, lärande, formativ, aktionsforskning, spänningsfält, planering, 

omdömen, IUP 

 

 

Abstract 

The overall aim is to identify teachers' views of assessment skills. A long-term intention is 

also to draw attention to teachers' professional development needs within the assessment area. 

The process was guided by a question regarding the need for knowledge, which is made 

visible in the teachers' discussions. Research has shown that students learn what they are 

assessed on which may mean that the assessment rather than policy documents determines 

what and how students learn. This means that knowledge of assessment processes is important 

and the study relates classroom assessment to research and political reforms. The study 

intends to fill the gap the research council´s survey about Swedish research on assessment 

defines as; projects at the intersection between research, policy and practice. The approach is 

based on action research as a mean to free knowledge from within. The study therefore relates 

to a school development project where the teachers' authentic questions and everyday work 

was in focus. Data were analyzed and made visible a need for teachers to reflect on 

epistemological beliefs and different assessment methods in order to dare to venture out on 

the thin ice they described as learning. With reflection protocols, focus group interviews and 

individual interviews as a basis the results showed that teachers felt the need to be able to: 

interpret and concretize, show progression and involve students. The result is also discussed 

in relation to three tensions the teachers needed to manage in order to be considered as 

assessment literate.  

 

Keywords: Assessment, learning, formative, action research, tensions, planning, reviews, 

individual educational plan  
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Inledning 

Utgångspunkten för forskning finns i det oväntade, i något som inte stämmer med det 

perspektiv vi valt att betrakta världen (Larsson, 2004). Forskning kan även ta utgångspunkt i 

ett genuint tvivel om någonting vilket innebär en nyfikenhet och en strävan efter att förstå. 

Angående bedömning innefattas på vilket sätt lärare beskriver bedömning i relation till sin 

undervisningspraktik. Som grundskollärare intresserade jag mig för vilken inverkan min 

bedömning hade på elevernas lärande. Biggs och Tang (2007) diskuterar detta och skriver: 

”Students learn what they think they will be tested on” (s. 169). Effekten som bedömning har 

på elevers lärande benämns av Elton (1987) som backwash och det kan leda till att 

bedömningen snarare än styrdokument bestämmer vad och hur elever lär.  

Om det är så att elever faktiskt lär sig det som de bedöms på innebär detta att kunskaper om 

vad och hur läraren bedömer är centrala för elevers lärande. Selgheds (2004) forskning visar 

att processer relaterade till bedömning hamnade på efterkälken då skolan blev målrelaterad 

1994. Några lärare stannade kvar i den momentstyrda skolan där undervisning var detsamma 

som lärande, bara läraren gick igenom ett moment så lärde sig eleverna (Carlgren & Marton, 

2007). Min erfarenhet som lärare i grundskolan under åtta år visar att så inte är fallet. När jag 

reflekterade över hur stor del av mitt arbete som innefattade bedömning slog det mig att det 

var mycket mer än jag trodde. Stiggins (1999) diskuterar lärares arbetstid i relation till 

bedömning och skriver: 

 

The typical teacher can spend as much as a third to half of his or her professional time 

involved in assessment-related activities.[…] Competence is required to do this job well 

(s.23) 

 

Det är därför föga förvånande att bedömningsprocessen under senare år blivit allt mer 

uppmärksammad såväl i nationell (Svingby, 1998; Jönsson, 2008; Björklund-Boistrup, 2005) 

som internationell forskning (Biggs & Tang, 2007; Black & Wiliam, 1998; Wiggins, 1998; 

Wiliam, 2006) forskning. Med utgångspunkt i min roll som grundskollärare och 

lärarutbildare, där bedömning skall utvärdera effekterna av elevers och studenters lärande, ser 

jag området som en stor utmaning.  

 

 



5 

 

Jag vill i denna studie undersöka hur lärarna diskuterar bedömningsprocesser, beskriva vilka 

behov av kunskaper som synliggörs i lärarnas diskussioner och i form av ett 

aktionsforskningsprojekt bidra till en förändring/förbättring av praxis i skolverksamheten. I 

vetenskapsrådets rapportserie
1
 efterlyses ”…praktiknära forskningsobjekt, projekt i 

skärningspunkten mellan forskning, politik och praktik” (Forsberg & Lindberg, 2010, s.116). 

Föreliggande studie fyller här ett tomrum eftersom den adresserar lärares bedömningspraktik 

utifrån forskning om bedömning, politiskt genomförda reformer samt upplevd problematik. 

Studien bör vara av intresse för verksamma lärare, elever i grund- och gymnasieskolan, 

rektorer samt lärarutbildare. Ett av mina ansvarsområden som lärarutbildare faller inom 

ramarna för allmänt utbildningsområde och riktar sig mot bedömning och betygsättning. 

Under mina år i grundskolan har jag upplevt att många lärare inte använder bedömningens 

styrande inverkan på ett för eleverna gynnsamt sätt. Alltför ofta råder det en diskrepans 

mellan ingående mål, undervisning och bedömningsformer vilket försvårar för eleverna att 

veta vad de kommer att bli bedömda på. I stället tvingas eleverna gissa vad läraren har i 

huvudet (Biggs & Tang, 2007). Föreliggande studie kan bidra till ett mer medvetet 

bedömande och att eleverna via högre delaktighet i bedömningsprocessen kan få visa vad de 

kan och därmed nå högre måluppfyllelse. Regeringens beslut om att skriftliga omdömen, som 

får vara betygsliknande, ska ges för alla elever i grundskolan innebär att samtliga lärare måste 

ha kunskaper och färdigheter i bedömning och betygsättning (SOU 2008:109). Eftersom 

skolans styrdokument beskriver förmågor som eleverna skall utveckla måste både 

undervisningen och bedömningen spegla dessa (Björklund-Boistrup, 2005; Gipps, 1994; 

Korp, 2003). Min erfarenhet är att skolans undervisning till viss del planeras och genomförs 

med förmågor i fokus men eftersom kvalitativa kunskaper är svårbedömda (Hortlund, 2005) 

riktar sig bedömningen i större utsträckning mot det enkelt mätbara. Studien kan generera 

kunskap om lärares praktiska arbete med bedömning och även bidra med en 

behovsinventering av olika kunskaper som anses nödvändiga för att ta reda på vad elever kan. 

Eftersom kunskaper i bedömningsprocesser diskuteras som en viktig del av läraryrket 

(Stiggins, 1999) och Vetenskapsrådets rapportserie (Forsberg & Lindberg, 2010) efterfrågar 

praktiknära forskning om bedömning ser jag att föreliggande studie kan vara ett 

kunskapsbidrag. För att lärare skall ha förutsättningar att bli medvetna bedömare är det viktigt 

att de vet vilka kunskaper och färdigheter som krävs.  

                                                 
1
 Svensk forskning om bedömning – en kartläggning 
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Styrdokument och reformer 

Lpo-94 och Lgr-11 

I läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 samt i 

kommande läroplan, Lgr-11 skrivs det om ”Mål för bedömning och betyg”. Här poängteras 

vikten av elevernas medverkan i bedömningsprocessen genom bland annat självbedömning. 

Det finns även mål formulerade som syftar till att arbeta med elevernas ansvar för sina studier 

samt förmågan att själv kunna se kvalitet i sina arbeten (jmfr. Black & Wiliam, 2009; 

Claxton, 1995). Läraren skall allsidigt utvärdera elevens utveckling vilket kräver olika former 

för bedömning. Slutsatsen kan dras att det inte är en valmöjlighet för lärare om eleverna skall 

ingå i bedömningsprocessen utan det är något som finns formulerat som mål i både 

nuvarande- som kommande läroplaner. 

Individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen 

För att guida lärare i arbetet med elevers lärande infördes 2006 individuella utvecklingsplaner, 

IUP. Skolverket utkom även med allmänna råd för den individuella utvecklingsplanen. Dessa 

reviderades under 2008 till att även innehålla skriftliga omdömen och döptes då om till 

”Allmänna råd och kommentarer. Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga 

omdömen” (Skolverket, 2009a). De nya bestämmelserna i förordningen innebär att IUP inte 

bara ska vara framåtsyftande, utan också innehålla skriftliga omdömen om elevens kunskaper 

i varje ämne som eleven får undervisning i, i varje årskurs. Syftet är att IUP skall verka som 

ett stöd för elevens lärande och innehålla omdömen, planering av hur skolan kan arbeta för att 

stödja eleven så bra som möjligt samt vad elev och vårdnadshavare kan ansvara för i denna 

process. Allmänna råd utgår från en författning vilket innebär att skolor skall följa dem om de 

inte på andra sätt kan visa att de uppfyller kraven.  

 

En viktig utgångspunkt är att elev och vårdnadshavare skall få tydlig information om elevens 

kunskapsutveckling i relation till läroplan och kursplan samt hur elevens fortsatta lärande 

skall kunna stödjas samt stimuleras och för detta är utvecklingssamtalet en central del. En 

förutsättning för att ett utvecklingssamtal ska kunna bli ett trepartssamtal mellan 

vårdnadshavare, elev och lärare är att de nationella målen är kända för alla inblandade, hur 

elevens kunskaper bedömts samt att elevens kunskapsutveckling har kommunicerats med 

vårdnadshavare (Skolverket, 2009a). 
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Vidare står det att styrdokumentens kursplaner måste konkretiseras så att innehållet i 

undervisningen klargörs samt hur den utformas för att leda mot målen. För att tydliggöra de 

målnivåer som finns i olika styrdokument skriver Skolverket att läroplanens och 

kursplanernas mål att sträva mot anger undervisningens inriktning och ska styra all planering 

av undervisning genom hela grundskolan. Mål att uppnå beskriver den miniminivå av 

kunskaper som skolan ansvarar för att eleverna ska utveckla under skoltiden.  

 

Bedömningarna skall ha en formativ funktion vilket innebär att de skall stödja elevens lärande 

samt lyfta fram vilka utvecklingsmöjligheter som eleven har. Som exempel på att arbeta med 

systematisk dokumentation lyfter Skolverket fram portfolios, loggböcker, diagnostiska och 

andra prov, bedömningsmatriser, lärarnas egna anteckningar och elevers självvärderingar. 

Allmänna råden betonar att det är lärarnas ansvar att eleven i sitt dagliga arbete får träna sig i 

att reflektera över och beskriva och bedöma sina kunskaper och lärande utifrån det arbete som 

hon eller han gjort. 

 

Som ett led i skolans pedagogiska process och elevens kunskapsutveckling nämns ”Lokal 

pedagogisk planering”, LPP (Skolverket, 2009a, s.16). LPP:n fungerar som utgångspunkt för 

att arbeta på ovan angivna sätt men förklaras inte vidare. För att stödja lärares arbete med IUP 

processen presenterar i stället Skolverket två stödmaterial (Skolverket, 2009 b; c) där bland 

annat relationen mellan LPP och IUP med skriftliga omdömen  tydliggörs (figur 1). 

 

 

Figur 1. IUP processen (Skolverket, 2009b, s.1) 

 

Ett år efter reformen om skriftliga omdömen genomfördes en utvärdering (Skolverket, 2010, 

s.35) gällande skolornas arbete med IUP och skriftliga omdömen. Studien utfördes med hjälp 

av enkäter, dokumentinsamling samt intervjuer och påvisade att de flesta lärare i grunden har 

en positiv inställning till reformerna.  
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Under 2009 var det 2/3 av 500 undersökta skolor som inte levde upp till 

grundskoleförordningens krav på IUP med skriftliga omdömen och i relationen mellan IUP 

och skriftliga omdömen dominerar fokus på omdömen. IUP delen tenderar att komma i 

skymundan och de största bristerna som undersökningen påvisar gäller skolans förmåga att:   

 formulera strikta mål och kunskapsrelaterade omdömen 

 kunna visa vägen om hur en önskad utveckling ska se ut 

 visa på vilka insatser som behövs för att stödjs elevens fortsatta utveckling 

 

Introduktion till problemområdet 

Föreliggande projekt genomfördes på en av landets nio hörselklasskolor där en mer lokal 

problematik existerar. För att den enskilda skolan inte skall kunna identifieras och för att 

underlätta för läsaren benämns den specifika skolan, Apelskolan. Eleverna på Apelskolan är i 

behov av akustiskt anpassade lokaler och hörseltekniska hjälpmedel och i jämförelse med 

undervisning av hörande barn är elevantalet mindre. I ljuset av nya nationella prov samt 

reformer om IUP med skriftliga omdömen upplevde pedagoger samt ledning att de behövde 

utveckla bedömningsverktyg att fungera som hävstång för ökad måluppfyllelse. Enligt 

riksrevisionens redovisning från 2006 nådde endast 57 % av eleverna med funktionshinder 

målen i svenska, matematik och engelska (Larfors & Casson, 2006).  Naturligtvis kan dessa 

skillnader förklaras av många faktorer varav undervisningskvalitet är en. Hendar (2007) 

refererar till två olika forskare (Resnick, 1999; Nafstad, 2002) som var för sig beskriver att 

betygsgenomsnittet är lägre för elever med hörselnedsättning samt att de är 

underrepresenterade när det gäller vidare studier på högskola/universitet. Från 

föräldraperspektiv efterfrågas en viss självrannsakan hos skolorna eftersom de trots allt har 

mer resurser än den kommunala för att se till att fler elever når målen. Vad är det som gör att 

måluppfyllelsen är så låg? Vad kan vi göra? Hur blir eleverna mer delaktiga? (Wrennstad-

Gyllenram, 2008). 

 

De har olika behov och olika mål i skolan. De har olika förutsättningar och får olika stöd men ändå 

når många inte kunskapsmålen (Hendar, 2007 s.3). 

 

Eftersom Apelskolan är en liten skola med få pedagoger som behöver spänna över mycket 

upplevde både ledning och pedagoger att det tog kraft att driva skolutveckling.  
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Uppdraget var tänkt som hjälpmotor och effektivt bränsle för att ge kraft till verksamheten att 

ta sig an en tuff men nödvändig skolutvecklingsutmaning. Fokus i uppdraget var frågor 

gällande bedömning, elevmedverkan och elevers/lärares/föräldrars förståelse och kompetens 

kring bedömningsprocesser. Under en inledande inventering fokuserades pedagogernas frågor 

elevernas måluppfyllelse i relation till bedömningsproblematik.  

 

 Vad kan vi förändra, förbättra i vårt arbete för att eleverna skall nå målen i högre 

omfattning? 

 Ställer vi för låga krav? Bedömer vi för snällt?  

 Bedömer vi rätt saker vid rätt tidpunkt? 

 Vem bedömer? När bedömer vi? 

 I vilket syfte bedömer vi? Vad använder vi resultaten till? 

 Har vi under en viss tid nöjt oss med spetskompetens i hörselproblematik? 

 Hur får vi en röd tråd i bedömningsprocessen? 

 Hur arbetar vi med vårt professionella språk,  

 Vilka bedömningsformer använder vi? 

 Har vi blanketter som hjälper eller stjälper?   

 Kan matriser vara något för oss i arbetet med att synliggöra vad vi bedömer?  

 

Med lärarnas autentiska frågor i centrum inleddes ett aktionsforskningsprojekt med 

intentionen att eleverna på Apelskolan i förlängningen minst skall uppnå styrdokumentens 

kunskapsmål.  

Syfte och frågeställning  

Studiens övergripande syfte är att kartlägga lärares syn på bedömningskompetens. En 

långsiktig intention är även att synliggöra lärares kompetensutvecklingsbehov inom 

bedömningsområdet. Processen har vägletts av följande fråga: 

 Vilka behov av kunskap/er synliggörs i lärares beskrivningar av 

bedömningsarbete? 

Med kunskaper innefattas kunskaper i, det vill säga en handlingsinriktad kunskap, och 

kunskaper om, där det inte nödvändigtvis omsätts i konkret handling. 
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Aktionsforskningsansatsen i utvecklingsarbetet 

Föreliggande projekt tog sin utgångspunkt i praktiken där pedagogernas autentiska frågor 

styrde innehållet. Frågorna låg till grund för ansatsen, aktionsforskning, där relationen mellan 

de sammansatta orden aktion och forskning indikerar dels ett skeende, en aktion och dels 

forskning. Aktionen är handlingar som iscensätts av lärarna och av mig genom att ställa frågor 

och agera för förändring. Forskning användes som ett systematiskt arbete där kopplingen till 

teorier genererade nya frågor och  ny kunskap (Rönnerman, 2004). I mötet mellan aktionen 

och forskningen finns aktionsforskningen. För att arbeta med den upplevda 

bedömningsproblematik som identifierats av rektor och pedagoger efterfrågades externt stöd 

och samarbete med Högskolan. Lärarna skulle ta ansvar för den kunskapsutveckling som 

ansågs nödvändig (Zeichner & Noffke, 2001) och metodval i utvecklingsarbetet byggde på ett 

aktionsforskande arbetssätt. De autentiska frågor som ledde processen följdes systematiskt 

och reflekterades över tillsammans med mig. Handledning användes som samarbetsform 

kontinuerligt för att fördjupa teorier, utmana frågor om praktiken, reflektera över 

verksamheten samt för att behålla fokus på vissa specificerade frågor (Rönnerman, 2004). 

Som forskare studerade jag lärarnas samtal om sin sociala verklighet (Anderson, Herr & 

Nihlen, 1994) genom att medverka i den samt följa de konsekvenser den fick. De problem 

som lärarna upplevde i sin vardag lyftes till ytan och blev föremål för litteraturstudier, 

utbildningsinsatser, samtal, handledning, konkreta förbättringsåtgärder samt reflektion. De 

olika cykler av aktioner som praktikernas frågor ledde till beskrivs av Kemmis och 

McTaggart (1982) som spiraler där begreppen planera, agera, observera och reflektera ingår 

(jmfr. Anderson mfl., 1994; Wennergren, 2007). I min tolkning av denna process innefattades 

även en kontinuerlig reflektion och dokumentation som viktiga ingredienser. Reflektionsnivån 

i spiralen blev då till en metareflektion där de kontinuerliga reflektionerna utsattes för 

granskning och nya frågor uppkom. Detta kan illustreras med hjälp av McNiffs (2002) bild av 

spiralen. 
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Figur 2. Spiralen enligt min tolkning av McNiff (2002, s. 57) och Wennergren (2007) 

 

Utgångspunkten var att lärarna skulle undersöka och utveckla sin egen praktik. Den interna 

övertygelsen skulle generera kvarhållen kunskap (Anderson, Herr & Nihlen, 1994) där två 

ledord inom aktionsforskningen var förståelse och frivillighet. Förståelse nås med hjälp av 

dialog och reflektion (ibid). De var återkommande inslag, främst genom handledning. 

Frivilligheten som nämns som nästa grundpelare kommer dels ur efterfrågan på ett 

förbättringsarbete om bedömningsfrågor generellt och dels ur arbetssättet som innebar att 

lärarna initialt definierade sin egen problematik. Förbättringsarbetet var efterfrågat att rektorer 

samt av skolan som enhet men det går inte att dra slutsatsen att alla lärare verkligen ville 

delta. Frivilligheten att delta kan därmed diskuteras eftersom det i praktiken inte var möjligt 

för lärarna att tacka nej. Därmed inleddes ett förbättringsarbete kring bedömningsprocessen 

och reformer som relaterar till denna. Arbetsgången (figur 3) innefattade inspiration, 

definition av utvecklingsområden, utvecklingsgrupper, reflektionsprotkoll, handledning, 

presentationer, metareflektion innan nya frågeställningar och nya utvecklingsgrupper 

skapades. Avslutningsvis genomfördes intervjuer och resultatetåterkoppling gällande studien. 

 

 

Figur 3. Arbetgång  

 Inspiration om innehåll och arbetssätt (vt 09, ht 09, vt 10) 
 Formulera in egna utvecklingsområden  
 Grupper med samma fokus skapas 

 Formativ bedömning 
 Matriser 
 Professionella språk 

 Utvecklingsarbete lokalt 2 ggr/månad 
 Reflektionsprotokoll med respons 
 Handledning  

 Presentation mellan grupperna (vt 10) 
 Fortsatt arbete 

 Nya lärargrupper 
 Reflektionsprotokoll & handledning 
 Lärarintervjuer (grupp samt individuella) 
 Resultatåterkoppling 

 Avslut och utvärdering: Från projekt till vardagsarbete 
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Ett planeringsmöte hölls under våren 2009 med rektorerna där diskussionerna rörde aktuell 

forskning kring bedömning och hur ramarna i projektet kunde se ut. Vid första träffen med 

skolans pedagoger ombads alla att skriva ner sina förväntningar på sig själva och på projektet. 

Förväntningarna diskuterades öppet för att underlätta processen, undvika missförstånd men 

även för att synliggöra deltagares betydelse för ett lyckat genomförande av projektet. Alla 

skrev vad de ville förändra/förbättra och ringade in något specifikt område. Områdena 

kategoriserades till tre utvecklingsgrupper (formativ bedömning, de professionella språken & 

matriser). De olika grupperna fick i uppdrag att konkretisera och diskutera problemen, 

tidsaspekten, kunskaper som redan fanns och kunskaper som behövde utvecklas samt hur en 

dokumentation kunde ske.  

 

Efter själva uppstarten läste lärarna inom respektive grupp samma artiklar för att ha en 

gemensam grund att stå. Grupperna träffades därefter varannan vecka för uppdatering, samtal 

och reflektion. Lärarna skrev reflektionsprotokoll (bilaga 1) som mailades till handledaren för 

återkoppling. Responsen gavs i form av bekräftelser, utmaningar, frågor samt förslag till 

litteratur. För att arbeta vidare med dialog och (meta)reflektion genomfördes handledning på 

plats en gång per månad. Pedagogerna efterfrågade efterhand inslag av mer praktisk karaktär 

och därför anlitades två grundskollärare som tidigare ingått i liknande projekt för att belysa 

problemområdet i en praktisk kontext. Lärarna upplevde denna träff som värdefull och gav 

kommentarer om att kopplingen mellan teori och praktik synliggjorts vilket också tillförde ny 

energi i projektet. För att göra det kollektiva lärandet så transparant som möjligt införde rektor 

ett digitalt system för alla skriftliga omdömen, matriser, IUP och åtgärdsprogram men även en 

frasbank där lärare kunde samla på sig användbara formuleringar och lära av varandra. Dessa 

forum var tillgängligt för alla lärare på skolan och möjliggjorde diskussioner om olika 

professionella språk.  

 

I januari 2010 fick de olika grupperna i uppgift att redovisa sina praktiska och teoretiska 

erfarenheter på en studiedag. Under redovisningen blev det uppenbart att gruppernas arbeten 

berörde varandra och det framkom behov av att samarbeta mellan grupperna, gärna i form av 

nya gruppkonstellationer. Framför allt diskuterades vikten av ett professionellt språk för att 

diskutera det vi dagligen ställs inför. Wenger (1998) beskriver det som att även om alla vet, i 

stora drag vad det är vi pratar om så gör det stor skillnad att ha ett systematiskt professionellt 

språk. Nya grupper bildades och ett nytt dokumentationsprotokoll prövades. Lärarna upplevde 

inte protokollet som relevant eftersom de ville omsätta det vi hittills arbetat med.  
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Därmed avtog lärarnas engagemang i den systematiska dokumentationen och större fokus 

lades på det egna arbetet med lokala pedagogiska planeringar samt skriftliga omdömen. Så 

här långt uplevdes några lärare som fullt deltagande men stora flertalet som perifiera (jmfr. 

Wenger, 1998). 

 

Som avslutning fick alla lärare i uppdrag av rektor att lämna in en lokal pedagogisk planering 

(LPP) som användes som diskussionsunderlag vid projektavslutningen. Tanken var att när 

lärarna fått respons på sin LPP kunde den användas som grund för vidare arbete med en hel 

”bedömningsloop” enligt Skolverkets modell (bilaga 2). Återkoppling på studiens preliminära 

resultat har genomförts och samtliga pedagoger har även återkopplat till mig. Uppdraget från 

min sida avslutades i och med responsen från lärarna. Dock fortskrider projektet på skolan. 
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Teoretisk utgångspunkt samt tidigare forskning 

Teorier som på ett eller annat sätt berör lärande är centrala när man för diskussioner om 

bedömning (Korp, 2003). Syn på lärandeteorier i relation till bedömning stödjs även av 

Skolverket (2001) där man kan läsa: 

 

Synen på kunskap och lärande har givetvis betydelse för hur undervisningen organiseras. Men den 

har också betydelse för bedömningen av lärandet och kunnandet, för vad som bedöms, för hur 

bedömningsunderlaget samlas in och vilket bedömningsunderlag som används (s.15). 

 

För att förstå kunskap och lärande beskrivs två olika perspektiv (Stensmo, 1994; Säljö, 2005). 

Det ena är det rationalistiska perspektivet där kunskapen ses som medfödd och 

undervisningens roll är att locka ut denna inneboende kunskap. Säljö ser det rationalistiska 

perspektivet som en vidareutveckling av det antika Greklands idéer med en tydlig uppdelning 

mellan kropp och själ, tanke och handling en sk. dualism. Det andra är det empiriska 

perspektivet som ser människan som tomma kärl som måste fyllas på med kunskap. Lärande i 

detta perspektiv grundas i de fysiska erfarenheter individer gör. Således är tänkande och 

reflektion inget som existerar eller i alla fall inget som vetenskapen kan säga något om (Säljö, 

2005). Vid senare delen av 1900 talet förändrades synen på lärande och kunskap genom ett 

perspektiv som sammanför rationalismen och empirismen, konstruktivismen (Stensmo, 1994). 

Lärande inom konstruktivismen innebär inte att den finns för oss att upptäcka eller inom oss 

att locka fram utan istället ses kunskap som sociala konstruktioner där den lärande måste vara 

involverad och tidigare erfarenheter står i centrum (Jönsson, 2010). Inom konstruktivismen 

finns det också flera olika inriktningar och den som är mest relevant för denna studie är det 

sociokulturella perspektivet. Lärande diskuteras här som en förutsättning för utveckling och 

individen utvecklas och lär sig genom socialt samspel (Vygotskij, 2001) samt den uppsättning 

av idéer, värderingar, kunskaper och andra resurser som vi förvärvar genom interaktion med 

omvärlden, den sk. kulturen. Kulturbegreppet innefattar även de fysiska redskap, artefakter 

som vår vardag är fylld av. Exempel på dessa är verktyg, instrument, information och 

kommunikationsteknologi (Säljö, 2000). Relaterat bedömning kan de tex. innebära 

stödmaterial från Skolverket, litteratur, bedömningsmallar, matriser, nationella prov och de 

datorprogram som tillhandahålls från olika företag för att underlätta lärares dokumentation 

och kommunikation.  
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Kunskaper blir inte levande förrän det sker ett samspel mellan människor och man kan inte 

förstå människans utveckling frikopplat från det sociala sammanhang som hon befinner sig i 

(Säljö, 2000). Man socialiseras in i omvärlden genom andra människor och det existerar redan 

sociala verksamheter som de lärande befinner sig i (Säljö, 2005). Denna syn på kunskap och 

lärande delas av Wenger (1998) som argumenterar för att lärande skall placeras i kontexten av 

våra erfarenheter som deltagare i världen. Lärande sker överallt, hela tiden oavsett vad vi gör 

som en del av vår mänsklighet och det är framförallt ett socialt fenomen. När en grupp 

människor delar ett intresse eller problem och fördjupar sina kunskaper och skicklighet 

genom interaktioner benämner Wenger (1998) dessa verksamheter som praxisgemenskaper. 

Inom dessa praxisgemenskaper existerar deltagande i olika grad och Wenger använder sig av 

perifiert- respektive fullt deltagande. Alla aspekter av deltagande beskrivs som viktiga och 

diskuteras endast för att påvisa mångfalden av olika former för deltagande. En likhet mellan 

aktionsforskning och praxisgemenskaper ligger i att lärande sker genom verksamhet och inte 

genom traditionell undervisning (Wennergren, 2007). Det är dock inte genom olika perspektiv 

i sig som svaren finns utan de kan hjälpa till på andra sätt. Wenger (1998, s.9) beskriver detta: 

 

A perspective is not a recipe; it does not tell you just what to do. Rather, it acts as a guide about 

what to pay attention to, what difficulties to expect, and how to approach problems 

 

Det är ingen enkel väg att vandra utan de val man gör kan hjälpa till att sätta fingret på olika 

problem och hur de kan angripas. Nilsson (2008) diskuterar tre aspekter för deltagande i en 

praxisgemenskap: deltagande, förbindelse och utforskande av nya territorier vilket även 

passar in på deltagarna i föreliggande projekt. Deltagandet låg på frivillig basis men det fanns 

samtidigt ett krav på förbindelse till projektet via de reflektionsprotokoll, möten, 

handledningar mm. som var en kontinuerlig del av processen. Genom att praktiskt omsätta 

sina nyvunna kunskaper utforskade lärarna nya territorier.  

 

För att praxisgemenskaper skall kunna definieras som lärandegemenskap är det naturligtvis 

viktigt att lärande sätts i fokus. Wenger (1998) beskriver denna process som att hela tiden 

behålla spänning mellan erfarenheter och kompetens. Utmanas lärares kompetens alltför långt 

ifrån sina erfarenheter är risken för misslyckande stor och om de inte utmanas alls sker inte 

heller något lärande. Detta kan jämföras med Säljös (2000, s.122) bild av närmaste 

utvecklingszonen.  



16 

 

Inspiration att applicera närmaste utvecklingszonen på vuxnas lärande hämtades från 

Wennergren och Rönnerman (2006) som diskuterar de verktyg som traditionellt används i 

aktionsforskning. De ställer dessa i relation till närmaste utvecklingszon. Säljö (2000) 

diskuterar bilden nedan i form av uppnådd kompetens (1), utvecklingszon (2) och framtida 

kompetens (3). Med Säljös resonemang ligger inte fokus enbart på vilken kompetens de 

lärande kan uppvisa ex. på ett prov utan också vad som är potentialen i deras förståelse eller 

agerande. 

 
Figur 3. Säljös (2000, s.122) bild av närmaste utvecklingszonen.  

   

Även Black och Wiliam (2009) argumenterar för Vygotskijs distinktion mellan lärande och 

utveckling, som de upplever vara en bortglömd del. Utvecklingszonen innebär inte bara vad 

de lärande kan göra med stöd, vilket skulle kunna kallas lärande utan innefattar även en 

psykologisk mognadsprocess. Jag tolkar denna process som förståelsen i Säljös (2000) 

resonemang om utvecklingszonen och exempel på detta skulle kunna vara metakognition. Via 

möten, reflektionsprotokoll och handledning reflekterade lärarna över sitt eget tänkande för 

att göra det omedvetna användbart i framtida situationer (Black & Wiliam, 2009). I de 

lärandegemenskaper som diskuteras av Wenger (1998) innebär zon ett, ett reproducerande av 

kunskap eller att lärarnas kompetens inte utmanas alls. Zon två handlar om att producera 

kunskap i relationen mellan erfarenheter och kompetens. Zon tre innebär lärarnas framtida 

kompetens eller att lärarnas kompetens utmanas för långt ifrån sina erfarenheter.  

Bedömning 

Studiens utgångspunkt 

Lärande i ett sociokulturellt perspektiv sker bäst i samspel med andra (Vygotskij, 2001, Säljö, 

2000; 2005, Korp, 2003) där omgivningen stödjer de lärande att nå sin fulla potential. Det 

lärande som sker existerar inte bara inne i huvudet på en enskild individ utan det är ett lärande 

som sker mellan huvuden (Strandberg, 2006; Säljö, 2000; 2005) I form av bedömning skall 

läraren i dialog försöka få eleverna att prestera sitt bästa och inte sitt typiska.  

 

1 2 3 
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Detta kan ske genom grupparbeten, diverse hjälpmedel, språklig tydlighet, varierade 

provformer men det är även viktigt att läraren är försiktig vilka slutsatser han eller hon drar av 

prov (Gipps, 1994; Säljö, 2000). Det kan vara provets språkliga utformning eller 

provsituationen som sådan som avgör elevens resultat och eftersom fokus inte ligger på att 

rangordna elever är det av vikt att ge eleverna lagom svåra uppgifter som inte är för lätta men 

samtidigt inte för svåra (Black, 1999).  

 

Under senare år har diskussionen runt bedömning av elevers kunskaper utvecklats i såväl 

nationell (Björklund-Boistrup, 2005; Jönsson, 2008; Pettersson, 2005; Selghed, 2004) som 

internationell (Black & Wiliam 1998 a; b; Hattie, 2009; Wiggins, 1998; Wiliam, 2007) 

forskning. Trots att bedömningsbegreppet definierats på flera olika sätt finns ännu ingen 

gemensam syn på bedömning samt vilken roll bedömningsprocessen kan ha för elevers 

lärande (Taras, 2008). Människor blir ständigt bedömda men det är framförallt i skolans 

kontext bedömningen diskuteras eftersom den ofta ses som en följeslagare till undervisning 

(Pettersson, 2005). En övergripande definition av bedömning, som också studien förhåller sig 

till, beskrivs av Airaisian (2001, s.16): 

 

Assessment is the process of gathering, interpreting, and synthesizing information to 

aid decision making [in the classroom].   

 

Bedömning innebär en process där insamling, tolkning och sammanställning av information 

skall fungera som ett stöd för beslutsfattning. Besluten kan gälla så vitt skilda saker som 

grund för urval eller val av undervisningsstrategi. Den vanligaste uppdelningen beskrevs 1967 

av Michael Scriven som introducerade termerna summativ (bedömning av lärande) och 

formativ (bedömning för lärande). Summativ och formativ bedömning har i tidigare forskning 

beskrivits som mycket likartade processer (jmfr. Bloom, Hastings & Madaus, 1971), men då 

de två bedömningsformerna relaterades till ett skolsammanhang övergavs dessa tankar. Nya 

verktyg och en förändrad klassrumspraktik ansågs nödvändigt för att arbeta formativt med 

elevers lärprocesser (Black & Wiliam, 2003; Pryor & Crossouard, 2008). Trots att skillnader 

fortfarande beskrivs i form av bedömningarnas skilda syften argumenterar Shepard (2000) för 

att formativ bedömning främst synliggörs genom interaktionen i klassrummet mellan (och 

bland) lärare och elever.  
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Studien förhåller sig till bedömningens summativa syfte i vid mening dvs. bedömning av 

lärande medan bedömning i formativt syfte utgår från Assessment reform group, ARG
2
. De 

menar att formativ bedömning är en bedömning där lärare och elever använder bedömningen 

till att hitta nuläget, definiera målet samt ta reda på hur de bäst skall ta sig dit.  

 

…the process of seeking and interpreting evidence for use by learners and their teachers to decide 

where the learners are  in their learning, where they need to go and how best to get there 

(www.assessment-reform-group.org).
 
 

 

Under utvecklingsarbetet adresserades både summativ och formativ bedömning. Lärarna 

valde att lägga fokus på bedömningens formativa delar men eftersom bägge formerna var 

närvarande följer nedan en beskrivning av bägge.   

Summativ bedömning 

Biggs (2003) beskriver summativ bedömning som något som används för att gradera och 

betygsätta studenter i slutet av en kurs. Törnvall (2001) menar att den summativa 

bedömningen fortfarande är den vanligaste formen av bedömning där syftet är att se hur 

eleverna uppfyllt kunskapsmålen. Det är ytterst få lärare som använder bedömningen för att 

utvärdera sin egen undervisning eller för att hjälpa eleverna att utvärdera sitt lärande 

(Svingby, 1998). Med detta synsätt särskiljer lärare på undervisning och bedömning och 

använder främst bedömningens summativa funktioner för att kontrollera och värdera. I den 

summativa bedömningen är ofta resultatet slutgiltigt och synen på fel kan beskrivas på 

följande sätt: ”Error no longer is there to instruct, as in formative assessment; error now 

signals punishment” (Biggs, 2003, s. 142). Följden av summativa bedömningar är alltså att fel 

genererar någon form av straff, antingen i form av färre poäng och/eller lägre betyg.  Likheten 

mellan dessa båda bedömningsformer ligger i att vi jämför prestationer som de faktiskt är med 

prestationer som de borde vara. Skillnaderna är dock väldigt stora och Biggs (2007) diskuterar 

de som så stora att det är synd att bägge formerna kallas bedömning! Formativ bedömning 

används för att generera feedback för att guida eleverna vidare i lärandet och för att hjälpa 

läraren planera och genomföra sin undervisning. Den summativa bedömningen träder i kraft 

när undervisningen är avslutad och Biggs argumenterar för att bedömningen någon gång 

måste vara slutgiltig.  

                                                 
2
 Gruppen bildades 1989 av British Educational Research Association (BERA) och består för närvarande av tio 

brittiska forskare med uppgift att se till att bedömningspolicy och praktik tar hänsyn till relevanta 

forskningsresultat.  
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”When the chef tastes the sauce it is formative assessment; when the customer tastes it, it is 

summative” (Biggs 2007, s. 164). Som diskuterats ovan är betyg en vanlig form av summativ 

bedömning och Selghed (2004) citerar Linde, när han skall definiera vad det innebär att göra 

en mätning eller en bedömning i en betygssituation. Han definierar det med att göra en 

jämförelse mellan verklighetsmängd och symbolmängd där det verkliga innebär vad eleverna 

kan och det symboliska är betyget som anges i en mätskala.    

 

Jämförelsen görs med en verklighetsmängd, någonting som finns i en konkret verklighet och en 

symbolmängd. Symbolmängden kan bestå av siffror eller andra beteckningar som skall svara mot 

egenskaper i verklighetsmängden” (Selghed, 2004, s.34).  

 

Under åren har forskning utvecklat olika mätprinciper beroende på olika kunskapsteoretiska 

antaganden och den tidigaste av dessa principer går under benämningen normrelaterad 

mätning. Under 1960-talet introducerades den princip som vårt nuvarande betygsystem 

bygger på, nämligen det kriterierelaterade. Vid betygsättning, alltså summativ bedömning, 

kan resultatet uttryckas på två olika sätt, normbaserat eller kriteriebaserat (Biggs, 2003). 

Nedan följer en kort diskussion om vad dessa två former av summativ bedömning innebär för 

en skolpraktik. Att bägge dessa former adresseras beror på risken att bägge fortfarande 

används trots att vi rent formellt [i skolan] övergett den normbaserade bedömningen (Selghed, 

2004). 

 

Biggs (2003) beskriver den normbaserade bedömningen som en princip som bygger på en 

jämförelse mellan elever. Han får medhåll av Selghed (2004), som uttrycker det på liknande 

sätt genom att skriva att principen antar att mänskliga egenskaper och förmågor varierar och 

att de är mätbara. Man kan beskriva elevers bedömningsresultat i förhållande till andra elevers 

resultat för att kunna rangordna dem. Detta görs med hjälp av normalfördelningskurvan som 

bygger på att en egenskap är normalfördelad när det i en population finns ytterst få individer 

som ligger väldigt högt på skalan (ex. har mycket stora fötter) och väldigt få individer som 

ligger väldigt lågt (ex. har mycket små fötter). De flesta befinner sig någonstans mitt emellan 

(Jönsson, 2010). Denna bedömningsprincip kan användas vid exempelvis antagning till högre 

utbildning, där urval ur en specifik grupp behöver göras.  ”You didn´t earn enough marks. 

The others were too good for you. Sorry” (Biggs, 2003, s.143).  
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Då syftet med normbaserad bedömning är att jämföra elever med varandra för att vidare 

kunna skapa ett underlag för urval kan ett prov med för stort antal högpresterande elever 

kritiseras för att normen, eller måttstocken är placerad för lågt! (Biggs, 2003).  

 

Den kriteriebaserade summativa bedömningen introducerades första gången 1962 och 

Selghed (2004) använder sig av Taylors forskning när han beskriver kriteriebaserade 

bedömningar. 

 We can set public educational standards and strive towards them. 

 Most students can internalize and achieve the standards. 

 Very different student performances and exhibitions can and will reflect the same 

standard. 

 Educators can be trained to internalize the standards and be fair and consistent judges 

of diverse student performances (s.36). 

 

Användningen av kriteriebaserade bedömningar bygger på att vi klarar av de ovan beskrivna 

antagandena och Biggs (2003) diskuterar logiken i att använda kriteriebaserad bedömning. 

Han menar att man skall säga vad man vill att eleverna skall klara av, lära dem att klara av det 

och sedan bedöma om de faktiskt klarar av det. Klarar de inte av det så fortsätter man bara 

tills de klarar av det. Kriteriebaserade bedömningar kännetecknas av att se om en bestämd 

egenskap eller förmåga finns eller ej (Selghed, 2004) och för att detta skall fungera måste vi 

först vara på det klara över vad våra elever skall klara av, antingen i form av kvalitéer eller i 

form av prestationer (Biggs, 2003). Bedömningen utgörs av hur väl en elev presterar i 

förhållande till i förväg uppställda måttstockar och syftet med denna bedömning är inte att 

skilja individer åt utan att se om en individ behärskar vissa saker eller ej. Det är därför 

ointressant hur individen presterar i förhållande till andra (Selghed, 2004). Dock kvarstår 

vissa problem med den kriteriebaserade summativa bedömningen när det kommer till de 

lokala tolkningar som avkrävs i svenska skolan. Tholin har med nio års mellanrum (1996; 

2006) undersökt hur skolor arbetar med lokala betygskriterier. Han ställer sig ytterst tveksam 

till hur de utformas och slår fast att vi skapat ett betygssystem som aldrig kan bli likvärdigt.  

Lärare bestämmer själva vad som gäller och även om det aldrig sägs rakt ut har kraven på 

godkänt sjunkit så mycket att det i praktiken räcker att eleverna är närvarande (Tholin, 1996). 
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Formativ bedömning 

Under utvecklingsarbetet valde lärarna att speciellt fokusera de delar av bedömningen som 

går under benämningen formativ bedömning. Denna har som term figurerat i över fyrtio år 

men har framför allt studerats de senaste tjugo åren (Black, Harrison, Lee, Marshall & 

Wiliam, 2003). Stort internationellt intresse fick området när en omfattande 

forskningsöversikt om formativ bedömning publicerades av Black och Wiliam (1998a) där 

författarna sammanställde publicerad forskning mellan åren 1988-1997. 681 artiklar och 

bokkapitel samlades in och 250 av dessa användes i rapporten. En viktig faktor att förhålla sig 

till är dock att ett av syftena med rapporten var att identifiera studier som visar att innovativ 

formativ bedömning kan leda till ökat lärande. Den formativa bedömningen har på senare år 

diskuterats mycket såväl inom skolpraxis som inom forskning. För att diskutera formativ 

används ARG:s definition ovan vilket innebär en bedömning som syftar till att stödja elevers 

lärprocesser.  

 

Jönsson (2010) diskuterar formativ bedömning med termen ’lärande bedömning’ och jag 

tolkar dessa begrepp som snarlika. Han använder sig av en liknande definition men använder 

istället tre frågor som man måste förhålla sig till när man använder sig av formativ 

bedömning.  

 

1. Vart ska eleven? 

2. Var befinner sig eleven i förhållande till målet? 

3. Hur ska eleven göra för att komma vidare mot målet? (s.6) 

 

För att tydliggöra frågorna använder Jönson (2010) en kartanalogi där eleverna först måste 

veta var målet ligger. Bedömningarnas syfte är sedan att ta reda på var eleverna befinner sig 

på kartan i förhållande till målet och hur de skall ta sig vidare. Det som särskiljer formativ 

bedömning från andra former är att mål och kriterier diskuteras med eleverna i form av 

förväntningar (Jönsson, 2010). Sedan konstruerar läraren uppgifter och 

bedömningsanvisningar med grund i målen och ger feedback för att stötta elevernas lärande. 

Med andra ord används resultatet till feedback under lärprocessen.  
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Att göra fel i denna bedömningsform leder till feedback som kan leda till en bättre förståelse i 

framtiden (Biggs, 2007). Feedback diskuteras som det viktigaste inslaget i formativ 

bedömning och definitionen av feedback utgår från hur informationen används och inte från 

informationen som sådan (Sadler, 1989). Det räcker inte att veta om att det är kallt i huset, 

man måste även slå på värmen för att åstadkomma en förändring.  

 

Informationen som genereras av formativ bedömning kan även riktas mot att förbättra 

undervisningen vilket innebär att den formativa bedömningen inte kan särskiljas från 

undervisningen (Black, Harrison, Lee, Marshall & Wiliam, 2004; Biggs, 2007; Björklund 

Boistrup, 2005). Den kan användas som ett viktigt instrument för lärares planering, i dialog 

med elever angående deras kunskapsutveckling samt för elevers självbedömning. Black och 

Wiliam (1998b) diskuterar vilka effekter formativ bedömning får för elevers lärande och visar 

i en sammanställning av tjugo studier att elevers lärande förbättras när den formativa 

bedömningen får högre kvalité. Denna högre kvalité består av att synliggöra elevens 

kvaliteter, stödja eleven i vad han/hon skall fokusera sitt lärande på samt beskriva hur det kan 

gå till (Black & Wiliam (1998b). En av studierna i rapporten är i sig en översikt av tjugoen 

studier (Fuchs & Fuchs, 1986) och är av särskilt intresse eftersom den involverar barn med 

mindre funktionsnedsättning. Studien fokuserar på feedback till och från lärare där 

bedömningsaktiviteter användes i undervisningen mellan två och fem gånger i veckan. 

Författarna använde sig alltid av en experimentgrupp och en kontroll grupp som jämfördes 

med varandra i form av effektstorlek
3
. Denna storlek räknas ut genom att se på skillnaden i 

resultat mellan grupperna och sedan dela denna skillnad med spridningen av resultat. 

Effektstorleken för de barn med mindre funktionsnedsättning låg på 0,73 jämfört med 0,63 för 

de barn som inte hade någon funktionsnedsättning. I de fall där lärarna använde sig 

systematiskt av att noga se över sina bedömningar och agera därefter höjdes effektstorleken 

till 0,92. I de fall där det saknades systematik föll det till 0,42. Det positiva utfallet av 

formativ bedömning kunde alltså bara ses om lärarna använde resultaten systematiskt och 

innovativt.  

 

Stark formativ bedömning hjälper även till att utveckla metakognition dvs. reflektion över den 

egna lärandeprocessen vilket i sin tur är en framgångsfaktor för elever som lyckas bra 

(Björklund Boistrup, 2005).  

                                                 
3
 Effektstorlek används för att uppskatta skillnaden mellan två grupper och för en utförligare beskrivning av hur 

effektstorlek räknas ut och används se exempelvis Hattie (2009). 
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Det är dock inte bedömningssituationen eller omdömet som är formativt, utan det är resultaten 

och slutsatserna som kan vara formativa (Wiliam, 2006). Bedömningen blir därmed formativ 

först när man använder resultaten för att reflektera över undervisningen i syfte att passa 

behoven hos de lärande. Det måste vara en bedömning som påverkar lärandet (Sadler, 1989). 

Liknande kopplingar mellan den formativa bedömningen och undervisningen diskuteras av 

Biggs (2007) och Gipps (1994) som beskriver hur olika undervisningsmetoder kan kopplas 

direkt till hur väl man som lärare kan ge feedback. Om bedömningen kopplas samman med 

undervisningen och vägleder densamma på utvecklande sätt för lärarna används den 

innovativt och dess fördelar kan ses (Black, Harrison, Lee, Marshall & Wiliam, 2003). I 

formativ bedömning används resultatet till feedback under lärprocessen och denna form av 

bedömning beskrivs av Black och Wiliam (1998b) samt av Hattie (2003; 2009
4
) som det som 

toppar listan över de faktorer som leder till ökat lärande.  

 

Det råder stor enighet i forskningsvärlden att den formativa bedömningsformen är gynnsam 

för elevers lärande men trots detta används formativ bedömning tämligen sparsamt (Black & 

Wiliam, 1998a; Svingby, 1998; Törnvall, 2001). För att formativ bedömning skall fungera 

som stöd för lärande måste det vara kvalitet i den feedback som ges och den som blir bedömd 

måste ges tillfälle att involveras i bedömningsprocessen (Black & Wiliam, 1998a; b). Det är 

hur den formativa bedömningen används dvs. kvaliteten på feedback samt elevens aktiva 

deltagande som är framgångsfaktorer. Förhållandet mellan den formativa bedömningen och 

elevers lärande beskrivs av Wiggins (1998). Han betonar att för att kunna bedöma var vi 

befinner oss måste vi sätta detta i relation till var vi vill befinna oss, målen. Han diskuterar en 

vision där det existerar ett bedömningssystem som är konstruerat för att förbättra, och inte 

bara mäta elevers lärande. I visionen frågar inte längre elever vad som är rätt och vad som 

kommer på provet utan de är fullt medvetna om de mål och kriterier de förväntas rikta sitt 

lärande mot. Bedömning fortgår hela tiden både av elever i form av själv- och parbedömning 

samt av lärare som ger kvalitativ feedback. Lärarna diskuterar elevernas resultat i form av 

kunskapsnivåer med ett professionellt språk utifrån givna kriterier. Beroende på hur resultaten 

speglar målen diskuteras ett antal förändringar som anses nödvändiga i undervisningen 

(Wiggins, 1998). Utanför skolan diskuteras inte skolors resultat beroende på enstaka prov 

utan i ett vidare perspektiv och över tid. Hela skolsystemet, styrdokument samt enskilda 

skolor stödjer lärare i deras arbete med formativ bedömning.  

                                                 
4
 Nämnvärt är att boken totalt behandlar resultat från 50 000 studier där mer än 80 miljoner elever har ingått. 
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Om det är i denna vision vi diskuterar formativ bedömning i relation till elevers lärande är det 

lätt att förstå varför forskningsvärlden är överens om alla fördelar det för med sig. Wiggins 

resonemang kan jämföras med det som diskuteras av Black och Wiliam (1998a) samt Fuchs 

och Fuchs (1986) som diskuterar framgången i termer av hög kvalitet, elevmedverkan samt att 

den används innovativt. Problem relaterade till formativ bedömning kan med andra ord knytas 

till lärares förmåga att använda den kvalitativt och innovativt samt att involvera eleverna i 

bedömningsprocessen! Ytterligare problemen adresseras av Black (2009) där han i ingressen 

till sin artikel skriver att formativ bedömning har höjts till skyarna och inte kritiserats speciellt 

mycket. ”However, there is the dark side…”(s. 3). Exempel på den mörka sidan består av att 

det för många lärare skulle innebära en mycket radikal förändring av sin lärarroll där 

exempelvis frågeställningar inte innebär rätta eller felaktiga svar. Läraren måste istället utreda 

vilka tankar och funderingar som ligger bakom svaren för att kunna utnyttja svaret till ett 

lärtillfälle. Inledningsvis innebär det, enligt Black (2009) att läraren ber eleven förklara hur 

han eller hon kom fram till just det svaret. Utan att värdera den enskilde elevens svar går 

läraren sedan vidare och frågar andra elever hur de tänker. På så sätt ändrar läraren sin roll 

från att vara en intervjuare av en elev till att bjuda in alla elever till dialog. Dessa formativa 

dialoger kan och bör föras både med läraren men även mellan elever. 

 

Black (2009) hänvisar till Alexander som diskuterar läsa, skriva och räkna som basfärdigheter 

i skolans styrdokument men att prata som den sanna grunden för lärande. Samtalen som 

eleverna genomför avspeglas även i deras skrivna arbeten (Black, Harrison, Lee, Marshall & 

Wiliam, 2003) där svaren består av hela meningar och stycken i stället för korta fraser. Elever 

som har fått engagera sig i liknande muntliga dialoger påvisar även skriftliga svar av mer 

utredande karaktär och använder nyckelord som tro och därför att tre gånger oftare än innan. 

Nyckelorden påvisar meningsskapande engagemang och eleverna skriver mer utredande 

texter. Detta kräver då även mer av läraren eftersom den skriftliga feedback eleverna får från 

läraren måste hålla lika hög kvalitet som den muntliga. Den måste hjälpa eleverna att förstå 

sina styrkor och svagheter men också innehålla vägledning till hur de skall förbättra sina 

arbeten (Black, 2009).  

 

För att nyansera formativ bedömning som begrepp diskuterar Pryor och Crossouard (2008) 

två olika angreppssätt som de benämner konvergent- och divergent formativ bedömning. Det 

tidigare betyder att lärare fokuserar på om eleverna kan, förstår eller kan göra en viss uppgift.  
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Lärare ger då eleverna uppgifter där det (för läraren) existerar korrekta svar och feedbacken 

eleverna får är auktoritär, dömande och kvantitativ. Fokus ligger på att eleverna skall lösa 

uppgifterna rätt och även om den konvergenta bedömningen sker tillsammans med eleverna 

beskriver forskarna det som aktiviteter lärare gör till elever. Pryor och Crossouard (2008) 

beskriver denna form av formativ bedömning som den vanligaste i deras undersökning. 

Emellertid observerades även den andra formen av bedömning som benämns divergent 

formativ bedömning. I denna form utgår lärarna från ett intresse av att veta vad eleverna kan, 

förstår eller kan göra och konversationen sker i dialogform (jmfr. Black, 2009). Frågorna som 

läraren använder sig av är av karaktären att det inte finns något rätt svar och eleverna 

benämnde dem som hjälpfrågor istället för testfrågor. Feedbacken sker i syfte att få eleverna 

att resonera vidare för att nå en djupare förståelse istället för att komma fram till helt korrekta 

svar. Eleverna själva tog initiativ till utvecklande dialoger samt deltog även i själv- och 

parbedömning. Aktiviteten benämns som något lärare gör tillsammans med elever. Pryor och 

Crossouard (2008) argumenterar för att dessa båda former inte skall ses som gott och ont utan 

att de bästa resultaten nås genom att lärare vandrar fram och tillbaka mellan de båda. Bristen 

som kunde urskiljas låg i att många lärare enbart bedömde konvergent och inte använde de 

tillfällen som fanns till att även övergå till divergent formativ bedömning.  

Stöd i bedömningsprocesser 

Bedömningsprocessen är komplex och det finns ingen entydig definition om vad 

bedömningen innebär för den enskilda läraren och eleven. Som hjälp i bedömningsprocessen 

kan bland annat matriser användas för att inviga eleverna i vad de kommer att bli bedöma på. 

Matriser beskrivs som ett sätt att börja arbeta på där lärare synliggör sin bedömning för 

eleverna som då ser vad som kommer att bedömas och vilka olika kvalitativa nivåer det finns 

(Kjellström, 2006). Matriser kan användas för att bedöma helheten och ge ett övergripande 

omdöme (holistiskt) eller för att bedöma delar av processen eller produkten var för sig 

(analytiskt). De olika matrisernas uppbyggnad passar olika syften (Arter & McTighe, 2001). 

Den holistiska passar främst till enkla produkter eller processer som inte kräver en mer 

systematisk uppdelning ex. läshastighet. Den passar även om man vill få en övergripande bild 

av många elever på en gång. Den analytiska matrisen framhålls som bättre när det gäller att 

förse elever med feedback som de kan använda för att förbättra sin prestation (Arter & 

McTighe, 2001; Jönsson, 2010; Kjellström, 2006). Eftersom den analytiska matrisen bedömer 

eleven med mer än en aspekt är det lättare att se vilka olika styrkor och svagheter eleven har.  



26 

 

Den underlättar även för eleven att själv diskutera sitt arbete och att börja förbättra en sak i 

sänder är lättare än att börja med allt på en gång (Arter & McTighe, 2001). De analytiska 

matriserna syftar till att klargöra de olika mål studenterna förväntas uppfylla, speciellt de som 

är svåra att definiera såsom problemlösning, skrivuppgifter och grupprocesser (Arter & 

McTighe, 2001).  

 

Matriser kan även fungera som verktyg för att öka validitet och reliabilitet i bedömningen av 

elevers lärande men även för att öka deras motivation och prestation genom att hjälpa dem att 

förstå kvalitet i både process och produkt. Studier visar (Jönsson, 2008) att elevers lärande 

inte påverkas i någon större omfattning genom att en matris lämnas ut. Kriterierna måste 

processas på något sätt där själv- och kamratbedömning är exempel på metoder som visat sig 

vara framgångsrika genom att eleverna själva måste förstå kriterierna för att kunna använda 

dem. Biggs och Tang (2007) diskuterar själv- och kamratbedömning och ser det som en 

aktivitet för att reflektera över kvaliteten på sitt eget arbete och för att själva kunna identifiera 

fel samt rätta till dem. De identifierar tre olika steg inom bedömningsprocessen och 

argumenterar för att eleverna kan vara involverade i alla tre. De olika stegen innebär att 

bestämma kriterier för att bedöma arbetet, välja ut vilka bevis som anses relevanta att spegla 

mot kriterierna och att göra en bedömning i vilken grad kriterierna har blivit uppfyllda. För att 

eleverna skall utveckla förmågan till själv- och parbedömning är det naturligtvis viktigt att de 

får en träningsarena för detta. Klassrummet kan bli denna träningsarena och förvandlas till en 

plats där både lärare och elever besitter kunskapen om vad som räknas som framgång 

(Claxton, 1995). Liknande erfarenheter beskriver Black mfl. (2003) när de diskuterar lärares 

och elevers förmåga att, inte bara se vad som håller hög kvalitet utan också förklara varför. 

De har utvecklat något som med Claxton´s, (1995) terminologi beskrivs som ’a nose for 

quality’. Förmågan att se kvalitet ger eleverna förutsättningar för att bli mer självständiga 

eftersom de samtidigt blir bättre på att se vad de behöver utveckla och förstår därför lättare 

lärarens feedback (Black mfl., 2003). Själv- och parbedömning är därför en viktig del av 

bedömningsprocessen om bedömningen skall verka i lärandets tjänst (Black mfl., 2003; Black 

& Wiliam, 2009; Hattie, 2009; Jönsson, 2008; Wiliam, 2007).  
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Summativ versus formativ bedömning 

Lärare måste hantera relationen mellan summativ och formativ bedömning (Jönsson, 2010; 

Taras, 2008). Att det kan vara problematiskt diskuteras av Taras (2008) som har undersökt 

hur femtio universitetslärare svarar på frågor gällande summativ och formativ bedömning 

samt relationen dem emellan. De svarar inledningsvis att de vet hur de båda 

bedömningsformerna kan definieras samt hur de förhåller sig till varandra. Taras studie visar 

dock att de inte har en gemensam syn kring hur begreppen kan definieras, hur bedömningarna 

genomförs eller vad de används till. Taras (2008) drar slutsatsen att det saknas ett konsekvent 

teoretiskt ramverk för lärarna att förhålla sig till vilket syns i lärarnas förståelse av både den 

teori och den praktik som omger begreppen. Taras beskriver problemen: 

 

…firstly, lack of clarity in the working definitions of formative and summative assessment, and 

secondly, lack of clarity and understanding in the relationship between formative and summative 

assessment since understanding must follow the current available frameworks. (Taras, 2008, s. 175) 

 

Black och Wiliam (2009) problematiserar bristen på ett teoretiskt ramverk genom att beskriva 

att det inte går att definiera formativ bedömning endast inom någon av de bredare 

pedagogiska teorierna (jmfr. Pryor & Crossouard, 2008). Formativ bedömning innefattar ett 

brett spektrum av aktiviteter vilket diskuteras av Black och Wiliam (2009) i ljuset av 

dynamisk bedömning och kognitiv acceleration. Båda har stora likheter med formativ 

bedömning men dynamisk bedömning är baserat på en specifik teori för guidning och 

tolkning av lärares arbete (the Learning Potential Assessment Device
5
) där det finns beskrivet 

hur uppgifter formuleras och hur lärares svar måste styras av att utmana och utveckla elevers 

tänkande. Målet är inte att lösa en speciell uppgift eller att arbeta inom ramen för en speciell 

läroplan utan att använda och utveckla varje elevs fulla potential (Black & Wiliam, 2009). 

Kognitiv acceleration bygger, enligt författarna sin teoretiska ram på både Piaget och 

Vygotskij. Piagets tankar om att intellektuell utveckling sker på olika nivåer och att skolans 

arbete skall fokuseras på övergången från det konkreta tänkandet med fakta och beskrivningar 

i centrum till det abstrakta med mentala processer i centrum relateras till Vygotskijs närmaste 

utvecklingszon som beskrivits tidigare. Metakognition kopplar samman abstrakt tänkande och 

psykologisk mognadsprocess och även Black och Wiliam (2009) relaterar litteratur om 

självreglerat lärande (ex. metakognition) till kognitiv acceleration.  

                                                 
5
 Feuerstein mfl., (2003). Dynamic assessment of cognitive modifiability. Jerusalem: ICELP Press 
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Metod 

Medverkande och urval 

Alla fast anställda lärare lärare deltog i projektet. Det var frivilligt att ingå i studien men alla 

valde att delta. Detta kan naturligtvis bero på grupptryck eller en känsla av att man bör ställa 

upp men jag upplevde inte några sådana signaler. Trost (1997) diskuterar olika principer för 

urval och de principer som använts i denna studie innefattar främst ett demokratiskt urval 

eftersom alla lärare omfattas av utvecklingsarbetet genom de reflektionsprotokoll, 

handledningsmöten och fokusgruppsintervjuer som genomfördes. Stöd för det demokratiska 

urvalet finns i aktionsforskning som ansats där forskningen i föreliggande studie utfördes i 

samarbete med alla som varit involverade sk. demokratisk trovärdighet (Anderson, Herr & 

Nihlen, 1994). Det användes även ett strategiskt urval som underlag till de fyra individuella 

intervjuerna och det strategiska urvalet skedde på grundval av maximal variation (Lauvås, 

Lycke & Handal, 1997)  med vissa på förhand bestämda variabler. Variationen jag var ute 

efter definierades i form av kön, ålder, utbildning, ålder på de elever man undervisade samt 

antal tjänsteår. Med dessa premisser som underlag valdes fyra lärare ut till individuella 

intervjuer. Eftersom studien genomfördes på en av landets nio hörselklasskolor beskrivs inte 

de fyra lärarna närmre av hänsyn till konfidentialitetskravet (HSFR, 1990). Genom hela 

resultatet benämns lärarna vid fingerade förnamn. Vid några tillfällen kommer empirin från en 

av gruppernas reflektionsprotokoll där deltagarna gemensamt samammanställt reflektioner. 

Då benämns detta med gruppens namn, exempelvis matrisgruppen. I arbetet har jag förhållit 

mig till de forskningsetiska principer samt rekommendationer som finns beskrivna av 

vetenskapsrådet (HSFR, 1990). 

Insamlingstekniker 

För att använda de metoder som bäst svarar mot övergripande syfte och forskningsfrågor har 

studien en kvalitativ karaktär. De kvalitativa metoderna utgår i stor utsträckning från 

studiesubjektens perspektiv (Alvesson & Sköldberg, 2008) vilket är en av utgångspunkterna 

med denna studie.  

De insamlingstekniker som användes var: 

 Reflektionsprotokoll 

 Två fokusgruppsintervjuer  

 Fyra individuella intervjuer 
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Lärarna skrev reflektionsprotokoll (bilaga 2) under hela projekttiden. Dessa användes dels för 

respons, dels som dokumentation över processen och dels som empiriskt material.  

Utöver reflektionsprotokoll producerades data genom gruppsamtal i form av 

fokusgruppsintervjuer där alla lärarna diskuterade sina upplevelser av ”bedömning i 

praktiken”. Fokusgrupperna bestod av sex personer vardera ledda av en moderator (Kvale & 

Brinkmann, 2009; Krueger & Casey, 2003). Moderators uppgift var att skapa en trygg 

atmosfär för att lyckas få fram en rik variation av synpunkter, tankar och idéer kring gruppens 

fokus. Det viktigaste var inte att nå konsensus utan tvärtom att arbeta för att belysa olika 

uppfattningar ur flera olika perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Det genomfördes två fokusgruppsintervjuer med sex deltagare i varje intervjuomgång. Med 

utgångspunkt i Krueger och Caseys (2003) tankar om fokusgruppsintervjuer inledde 

moderator med att visa sin uppskattning för att de kommit och att deras närvaro var otroligt 

viktig. Fokusgruppsintervjun genomfördes i form av en diskussion mer än en intervju där 

allas synpunkter, både positiva och negativa var lika viktiga. Inledningsvis klargjordes att det 

inte finns några rätta eller felaktiga svar utan att fokus bör vara lärarnas upplevelser av 

bedömning i praktiken. För att moderator skulle kunna vara aktivt lyssnande samt inte missa 

delar av samtalet inför transkribering diskuterades även vikten av att samtalen spelades in och 

återigen påmindes deltagarna om att inga namn kommer att kunna identifieras i kommande 

resultatredovisning (Krueger & Casey, 2003). För att tydliggöra fokusgruppsintervjuernas 

syfte diskuterar författarna på följande sätt: 

 

The intent of focus groups is not to infer but to understand, not to generalize but to determine the 

range, not to make statements about the population but to provide insights about how people 

perceive a situation. As a result, focus groups require a flexible research design, and although a 

degree of randomization may be used, it is not the primary factor (s.87). 

 

Fokusgruppsintervjuer som metod passade väl in i studiens syfte. Även de delar som 

behandlar generaliserbarhet passar in i studiens design vilket diskuteras nedan. Kvale och 

Brinkmann (2009) lyfter dock viss problematik med fokusgruppsintervjuer som innefattar 

bland annat att moderators roll som ledare riskerar att minskas på grund av 

gruppinteraktionen. Detta inträffade delvis under bägge fokusgruppsintervjuer som 

genomfördes . När gruppdeltagarna vandrade lite för långt bort från ämnet fick moderator 

styra tillbaka deltagarna med hjälp av följdfrågor.  
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Till följd av livliga gruppdiskussioner finns även risk för kaotiska intervjutranskript (Kvale & 

Brinkmann, 2009) vilket inträffade någon enstaka gång. Detta hanterades genom att 

moderator avbröt för att upprepa vad som sagts, för att tydliggöra. 

 

Med utgångspunkt i gruppsamtalen genomfördes sedan fyra individuella intervjuer där vissa 

delar av innehållet fördjupades för att förstå innehållet ur den intervjuades synvinkel (Kvale & 

Brinkmann, 2009). De individuella intervjuerna inleddes med en öppen frågeställning kring 

vilka kunskaper om bedömning som lärarna använde sig av. Skolverkets bild av IUP 

processen (bilaga 2) användes som en del av samtalsunderlaget där lärarna bland annat fick 

diskutera var någonstans i bilden de själva anser att de lagt störst fokus. Alla intervjuer 

transkriberades för att senare kodas och kategoriseras. 

 

De två frågeställningar som inledde fokusgruppssamtalen respektive de individuella 

intervjuerna var öppna och icke standardiserade (Kvale & Brinkmann, 2009) vilket kan 

innebära en spretig empiri som inte direkt riktar sig mot forskningsfrågorna. Anledningen till 

öppna frågeställningar var att få lärarna att diskutera bedömningsfrågor, situationer samt 

problematik så öppet och demokratiskt som möjligt utan att bli för styrda (Patel & Davidsson, 

2003). 

 

I studien användes inte bisittare vilket kan ha lett till att moderator missat viktiga delar. 

Krueger och Casey (2003) diskuterar bisittare som en hjälp i fokusgruppsintervjun som kan ha 

till uppgift att stödja moderatorn, följa diskussionen, göra anteckningar om stämning i 

gruppen samt viktiga teman men även sköta de praktiska sakerna ex. bandspelaren. 

Författarna diskuterar även vinsten av att ha fler fokusgruppsintervjuer med olika 

sammansättningar för att på detta vis lättare identifiera trender och mönster.  

Aktionsforskarens olika roller 

Som aktionsforskare har jag haft olika roller och Hansson (2003) diskuterar dessa som en 

avancerad balansakt (s.196). Hansson lyfter bland annat Docherty (1976) som identifierar sju 

olika roller som aktionsforskaren kan ha: försäljare, pådrivare, konsult, advokat, 

samtalspartner, rapportör och forskare.  
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De roller jag själv känner igen mig i är som försäljare där jag initialt försökte sälja in idén 

med att arbeta med bedömningsfrågor i relation till gällande styrdokument på ett annorlunda 

sätt, pådrivare genom hela processen för att deltagarna inte skulle tappa fokus, konsult vid de 

tillfällen där jag höll föreläsningar kring innehåll och form, samtalspartner i mailkontakt, 

samtal och handledningssituationer och slutligen som forskare där jag systematiskt 

dokumenterade processen men även vid intervjusituationerna och efterkommande 

analysarbete. Eftersom rollen som pådrivare, konsult och samtalspartner var den som 

deltagarna oftast mött under projekttiden medförde det initialt problem vid intervjusituationer. 

Vid några tillfällen ville deltagarna använda intervjun till handledning vilket var förståeligt då 

de roller jag haft under projekttiden syftade till att utveckla verksamheten. När min roll 

övergick till forskarens ändrades också syftet till att svara på de forskningsfrågor som var i 

fokus. För att undvika att deltagarna bara berättade det jag ville höra och inte sina faktiska 

erfarenheter inleddes både fokusgrupp- samt individuella intervjuer med öppna 

frågeställningar för att ge stort utrymme för intervjupersonerna att svara med egna ord (jmfr. 

Patel & Davidsson, 2003).  

Analysmetod 

Analysmetoden som var inspirerad av innehållsanalys (Kvale & Brinkmann, 2009) användes 

för att systematiskt bearbeta innehållet i intervjuerna med hjälp av färgkodning och mönster. 

Med avseende på min förförståelse inom området betyg-bedömning valdes en abduktiv ansats 

(Alvesson & Sköldberg, 2008) där teori och praktik samspelade med varandra. Med 

utgångspunkt i empirin användes litteratur (ex. Black & Wiliam, 1998a, b; Black mfl., 2003; 

Jönsson, 2008; Stiggins, 1999) som inspirationskälla för att hitta mönster som underlag till 

förståelse. De föreslagna övergripande mönstren (teorin) förändrades och förfinades i och 

med det fokus som lades på underliggande mönster (empiri) och därmed omtolkades teori och 

praktik i ljuset av varandra. Jönsson (2008) beskriver vikten av att ha tydliga mål för sig själv 

samt sina elever och ur relationen mellan tydliga mål och lärarnas planeringsarbete växte 

mönstret att kunna tolka och konkretisera fram. Lärare behöver ha mål att utgå ifrån men de 

behöver kunna konkretisera dem för att kunna använda dem. Arbetet med underliggande 

mönster för att förfina de mer övergripande kategorierna tilltalade mig genom analysperioden 

och därför förändrades mönster och kategorier kontinuerligt. 
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Alla intervjuer transkriberades och den inledande analysen gjordes genom att läsa de 

intervjuer samt handledningsprotokoll flera gånger. När jag hittade ett hypotetiskt mönster 

som verkade förklara delar av min frågeställning användes det som ett raster (Alvesson & 

Sköldberg, 2008) för att se om det återspeglades i den övriga empirin. I ljuset av empirin 

justerades sedan de övergripande mönstren och de som kunde bestyrkas kodades med olika 

färger. I denna process läste en kollega igenom empirin för att se om två olika personer kunde 

se samma mönster. Vi kunde bägge identifiera ett stort antal som placerades i en tabell (figur 

4) som underliggande mönster. För att ytterligare justera och förfina de underliggande 

mönster (Alvesson & Sköldberg, 2008) som identifierats klipptes de ut för att ställas i relation 

till varandra. Då synliggjordes deras förhållande till varandra och sju övergripande mönster 

identifierades. Dessa finjusterades i relation till abstraktionsnivå samt kategoriernas 

ömsesidiga uteslutande av varandra vilket resulterade i tre övergripande mönster.  Efter en 

sista finjustering mot syfte och frågeställning återstod de tre kategorier som återfinns i 

uppsatsens resultat. 

Empiri Underliggande 

mönster 

Övergripande mönster 

 

 

Jag utgår mycket mer från 

strävansmålen! Det gjorde jag inte 

tidigare. Strävansmålen har fått mig att 

inse vad som är viktigast. Vad skall jag 

fokusera min undervisning på? Lärt 

mig mycket av tolkningen. 
Styrdokument och 

skolverkets texter 

som ett stöd i 

planeringsarbetet 

Att kunna konkretisera 

Jag utgår från strävansmålen och 

tänker sedan vilket område jag skall 

syssla med. Jag blir lugnare och 

tryggare för jag håller på tills jag är 

nöjd. Vi jobbar mot många mål i olika 

områden. Det har ökat fokus på målen!  

Befriande som lärare att med LPP 

behöver jag inte bedöma och skriva om 

allt i styrdokumenten. 

Alla elever fick i och med LPP veta 

vad som skall bedömas. Jag har haft 

stor nytta av LPP med tydlighet och 

vad som skall bedömas. Lättare för 

mig med skriftliga omdömen. De vet 

också tydligare vad de skall fokusera 

på.  
Struktur/tydlighet 

för lärare och 

elever i och med en 

tydlig planering. 

Alla elever fick i och med LPP vad 

som skall bedömas. Jag har haft stor 

nytta av LPP med tydlighet och vad 

som skall bedömas. Lättare för mig 

med skriftliga omdömen. De vet också 

tydligare vad de skall fokusera på. 

Tydligare och konstruktivare skriftliga 

omdömen. 

Figur 4. Del av tabell i analysarbetet 
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Trovärdighet 

Studien genomfördes med aktionsforskning som ansats och därmed används den traditionella 

forskningens ”validitet” i stället i formen ”trovärdighet” (Zeichner & Noffke, 2001). En 

modell för att diskutera validitet i form av trovärdighet hämtades från Anderson, Herr och 

Nihlen (1994) som sätter validitet i aktionsforskning i relation till olika former för 

trovärdighet: demokrati, resultat, process, katalysator samt dialog.  

 

Demokrati I vilken utsträckning utförs forskningen i 

samarbete med alla som varit involverade i 

problemen som undersöks? 

Resultat I vilken utsträckning handlingar sker som löser 

de problem som studeras eller om forskningen 

leder till handlingar i praktiken? 

Process Hur väl är forskningen genomförd i fråga om 

till exempel datainsamling, analys och 

triangulering? Utöver metodfrågor diskuteras 

plausibilitet (sannolikhet, tänkbarhet, 

rimlighet) 

Katalysator I vilken utsträckning ökar forskningen 

deltagarnas förmåga att lära känna 

verkligheten så att de kan förändra den? 

Dialog I vilken utsträckning främjar forskningen en 

reflekterande dialog mellan alla involverade 

deltagare? 

Figur 5. (Anderson, Herr & Nihlen, 1994 s.40 ff; Zeichner & Noffke, 2001, s. 52, min översättning)

  

Demokrati 

Alla anställda lärare på skolan ingick i arbetet med bedömningsprocesser vilket innebar att 

alla deltog i någon av de tre grupperingar som formades inledningsvis (matriser, det 

professionella språken eller formativ bedömning). Träffar förlades på skolan där alla deltagit i 

föreläsningar, gruppdiskussioner, handledningsgrupper samt naturligtvis det dagliga arbetet 

med bedömning på skolan. Likaså ingick alla lärare i någon av de fokusgrupper som till stor 

del låg till grund för empirin till uppsatsen. Alla lärare fick, både i grupp och individuellt, ge 

respons på den inledande resultatredovisning som gjordes på skolan. Tanken med denna 

presentation var just att involvera deltagarna i forskningsprocessen.  
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Fyra lärare deltog i de individuella intervjuerna vilket innebar att några röster hördes mer än 

andra. Etiska dilemman i relation till demokrati innefattade på vilka premissar deltagarna 

egentligen deltog. Även om det påpekades flera gånger att det var frivilligt att delta i studien 

var det inte frivilligt att delta i skolutvecklingsprojektet. Eftersom de båda var tätt 

sammankopplade kunde det upplevts av lärarna som att det förväntades av dem att delta i 

studien.  

Resultat 

Deltagarna beskrev själva förändringar i sitt yrkesliv till följd av arbetet med 

bedömningsprocesser och de berättade om skillnader i arbetet såväl med planering, 

genomförande och bedömning. Uttrycket att vända på tiden myntades av lärarna som ett 

resultat av projektet. Resultatet visade att lärarna förflyttade den tid som tidigare låg i slutet 

på ett arbetsområde till början istället. De planerade för bedömning. Likaså visade resultatet 

att arbetet gett lärarna en ram att förhålla sig till och en ökad tydlighet. Efter en första 

resultatpresentation upplevde lärarna att studien bidragit med aspekter av nödvändig 

bedömningskunskap som kunde utgöra grunden för vidare arbete. Etiska dilemman i relation 

till resultat låg främst i funderingar om lärarnas berättelser grundades i deras övertygelser 

eller om de berättade det som de trodde var korrekt återgivning av litteraturen. Lärarna 

omsatte inte all kunskap i handling vilket betydde att studien till viss del lett till handlingar i 

praktiken och till viss del samtal om praktiken.  

Process 

Empiriproduktion skedde kontinuerligt i form av fysiska möten, handledningsprotokoll, 

fokusgruppssamtal och individuella intervjuer. Analysen skedde med inspiration av 

innehållsanalys och de olika mönster som synliggjordes finjusterades flera gånger i relation 

till litteratur, empiri, syfte och frågeställning. Plausibilitet kan diskuteras mot bakgrund av att 

deltagarna var extremt nöjda med arbetet och hade svårt att se några negativa delar. För att 

deltagarna verkligen skulle ges chans att uttrycka andra sidan av myntet efterfrågades dessa 

vid flera tillfällen under både fokusgruppssamtal samt de individuella intervjuerna. Det som 

då uppkom var ibland en skillnad i kunskap om vad de upplevde att lärare behövde kunna och 

vad de faktiskt omsatte. Deltagarna hade lärt sig väldigt mycket och var nöjda med det men 

det fanns vissa delar hos var och en som de inte omsatte i praktiken [än]. En annan viktig 

trovärdighetsfråga gällde innehållet i utvecklingsarbetet i relation till resultatet.  
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Det förekom inte mycket empiri kring betygsättning vilket kan härledas till att fokus för 

utvecklingsarbetet legat på den kontinuerliga bedömning som föregår betygsättning. Ett etiskt 

dilemma blev att hantera innehållet i projektet i relation till lärarnas hela situation. De 

betygsättande lärarna var tvungna att betygsätta utifrån ett, delvis nytt underlag vilket inte 

diskuterades på djupet i projeketet. 

Katalysator 

Resultatet lyfte vad lärarna själva valde att diskutera i relation till bedömningsprocesser och 

olika exempel på vad som görs nu men inte tidigare påvisade en förändring i arbetssätt. 

Lärarna uttryckte en medvetenhet i bedömningsfrågor som även ledde till att de 

problematiserade oftare. Exempelvis lyftes problematik kring likvärdighet kontra tolkning, 

bedömning i relation till andra elever eller mål, kvalitativa kontra kvantitativa nivåskillnader 

på elevers prestationer och just vikten av att skilja på elever som personer och det som de 

presterade. De olika delar som framkom i resultatet användes som underlag för ytterligare 

diskussioner i syfte att öka bedömarkompetensen på skolan. Eftersom resultatet kommer från 

deras egna diskussioner bör känslan av ägande öka vilket gav alla en chans att känna igen sig. 

Resultatet tydliggjorde även att lärarna ägde kunskap om och till viss del kunskap i 

bedömningsprocesser vilket var en grund till att hjälpa varandra att omsätta än mer av sina 

kunskaper. Återigen blev det etiska dilemmat lärares inre övertygelse kontra den yttre. 

Berättade de om sina inre övertygelser eller återupprepade de vad de läst och hört på 

föreläsningar? 

Dialog 

Resultatet påvisade vikten att kunna samarbeta för att arbeta med rättvisa och likvärdiga 

bedömningar. Deltagarna diskuterade mycket om vikten av genomskinlighet och att våga 

blotta sig för att kunna hjälpa varandra i bedömningsarbetet. I arbetet med att tolka och 

konkretisera litteratur och styrdokument berättade lärarna om vikten av att diskutera med 

andra dels för att själv förstå och dels för att utveckla sina professionella språk. Med tanke på 

att resultatet tillkommit genom en utomståendes analys behöver lärarna diskutera vad det 

betyder för just dem och hur de kan arbeta med de olika delarna. Ett sätt att arbeta med detta 

genomfördes efter att studiens resultat presenterats och diskuterats med alla deltagare i grupp. 

Deltagarna efterfrågade då tillfällen samt stöd i att diskutera resultaten i mindre grupperingar. 

Detta genomfördes samt dokumenterades av deltagarna själva.  
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Respons skickades även till mig. Etiska dilemman berör genomskinligheten. Vissa lärare var 

tveksamma till att lägga ut planeringar och omdömen på intranätet. Det kunde upplevas som 

ett tvång. 

Generaliserbarhet, överförbarhet? 

Generaliserbarhet är ett problematiskt begrepp inom aktionsforskningen (Anderson, Herr & 

Nihlen, 1994; Rönnerman, 2004; Zeichner & Noffke, 2001) eftersom ingen verksamhet är den 

andra lik och för att kunna förhålla sig till vad som är generellt och vad som är specifikt är 

praktikernas delaktighet viktig under hela processen. Det finns helt enkelt ingen annan som 

kan avgöra vad som är generellt och vad som är specifikt. Det ansvar som ligger på mig som 

forskare är att förse deltagarna med tillräckligt mycket deskriptiv data för att möjliggöra 

bedömningar om eventuella likheter mellan sin egen praktik och den mottagande. Mitt 

material skall med andra ord förse deltagarna med förmågan att bedöma om det som de själva 

arbetat med och den nyvunna kunskap de har kan överföras till en annan kontext. 

Resultatredovisning har genomförts tillsammans med alla deltagare och de har även fått 

reflektera över resultatens bäring. Flera av deltagarna deltar nu i kommunövergripande 

ämnesnätverk med fokus på bedömning där de träffar flera andra lärare från andra skolor och 

tvingas på så sätt överföra sina kunskaper till en annan kontext. Överföringen sker av 

deltagarna när de skall använda sina kunskaper i en annan kontext och ansvaret förskjuts på så 

sätt från forskaren som ”originalundersökare” till deltagarna (Anderson mfl., 1994). Som en 

del i överförbarheten har jag som forskare använt resultaten i lärarutbildningen samt 

presenterat för andra forskare. 
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Resultat  

De olika delar som tillsammans bildade resultatet av denna undersökning kommer nedan att 

beskrivas i form av ’att kunna’. Dock måste jag betona att det inte är så att alla involverade 

lärare behärskade dessa kunskaper. De olika delarna har tillkommit genom en analys som 

sedan kondenserats till övergripande kategorier som svarar mot forskningsfrågan. Under de 

olika rubrikerna presenteras sedan lärarnas beskrivningar av praktiskt bedömningsarbete. Det 

är även så att vissa delar diskuterar lärarna utan att själva omsätta i någon större omfattning. 

Dock är alla delar väl dokumenterade som önskvärda. En inledande resultatdel låg på en 

annan abstraktionsnivå och visade deltagarnas uppfattningar om att våga förändra traditionella 

mönster och vanor.  

 

Viljan att våga diskuterades ofta av lärarna och den benämns av Lave och Wenger (1998) som 

utforskande av nytt territorie. Författarna diskuterar detta som en viktig beståndsdel för att 

tillhöra en praxisgemenskap. För att kunna förändra vanor diskuterade lärarna ofta vikten av 

att våga pröva nya saker och att gå in i förändringsarbeten med attityden att vilja lära sig 

något nytt. Reflektionerna rörde ofta känslan av att det gjorde lite ont när man som lärare 

insåg att det fanns delar av ens yrke som man inte behärskade till fullo. Många uttryckte en 

viss osäkerhet inför det man inte kunde. Ofta använde lärarna metaforen ”tunn is”. 

 

För det är ju så att på den tunna isen tänker man att brister isen nu…man är osäker men man 

kommer ju alltid ut på denna tunna is när man försöker förändra något invant som nu när vi 

förändrade vårt arbetssätt. Och då gör det ju lite ont! (Rosa). 

 

Känslan av att förändring gör ont beskrev lärarna även i formen av att det kändes som att 

ramla ner i en grop och en känsla infann sig av att man har gjort ”fel” tidigare. Det lärarna 

behärskade utmanades av förändringsarbetets olika delar och upplevdes som att ramla ner i en 

grop. De fick långsamt kämpa sig upp med hjälp av teori, erfarenhet, samtal men framförallt 

genom att våga sig ut på djupt vatten eller ut på den tunna isen.  

 

Man klättrar. Vågar och provar. Man ger sig ut på djupt vatten och man provar att simma. Det är ju 

något jag tror på, det här! (Sebastian). 

 

Några av de seniora lärarna lutade sig tillbaka på sin erfarenhet och diskuterade känslan av att 

ramla ner i en grop med uttryck som ur kaos föds ordning.  
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De har varit med om känslan förut och litade helt enkelt på processen i förändringsarbetet 

vilket bidrog till känslan av att struktur och ordning skulle infinna sig så småningom. Det 

framkom även en viss mättnad på nya tankar och idéer som skulle omsättas i skolan. Några av 

lärarna var inledningsvis skeptiska och deras reflektioner rörde sig kring tidigare 

förändringsarbeten som bara runnit ut i sanden. 

 

En aspekt av att kunna förändra sina vanor gällde tex. läroböckernas syfte. En 

syftesförskjutning mot att böckerna var medel för att arbeta mot målen i stället för att 

böckerna definierade ramarna för undervisningen upplevde lärarna som värdefullt. De ville 

istället arbeta mot samma mål, men på olika sätt för att ge utrymme för individualisering. De 

mer övergripande förändringarna som lärarna upplevde som både jobbiga och bra berörde 

framförallt LPP och formativ bedömning. LPP gav lärarna ramar att förhålla sig till men 

samtidigt krävde arbetet att lärarna planerade för bedömning, vilket var en stor förändring för 

de flesta. Även ett mer systematiskt arbete med formativ bedömning var nytt vilket ledde till 

diskussioner kring syn på lärande och kunskap men även diskussioner kring vilka olika syften 

bedömningen har. En viktig del som lärarna ofta återkom till var vikten av att teori och 

praktik närmade sig varandra.  

 

Det var en brytpunkt när lärarna som tidigare varit med i liknande projekt kom till oss! Att det 

verkligen går att omsätta även för de yngsta barnen. Plus allt det som jag läst! Den teori som du 

[forskaren] stod för, framförallt vid uppstarten var verkligen ny teori för mig. Det har ju också 

gjort att jag har blivit nyfiken på att läsa mera om det här (Kaj). 

 

Inledningsvis hade lärarna svårt att se den praktiska delen av teorin som de presenterades för 

och/eller som de läste. För att våga förändra traditionella mönster och vanor diskuterades 

mötet med två lärare från fältet, som tidigare varit deltagare i liknande projekt. De fick nya 

idéer och uppslag till hur de själva skulle kunna arbeta medan andra beskrev mötet som en 

validering av att de gör ”rätt”.  

 

Lärarna var överlag överens om att det gemensamma utvecklingsområdet som alla varit 

engagerade i varit viktigt. De reflekterade ofta över ord som mod, trygghet, 

sammansvetsande, kvalitetshöjning, lära av varandra samt att de verkligen gjort arbetet 

tillsammans.  
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Nu var det detta som vi skulle jobba med och vi har gjort det tillsammans. Alltså jag tycker det har 

varit en kvalitetshöjning av hela skolan. Jag tycker att det har… Det har öppnat upp för…vi har 

verkligen blottat oss så att säga. Vågat visa att man ibland var negativ och inte kunde så mycket. 

Det har känts! Jag tycker även det har ökat den röda tråden också. Vi är 1-9 på ett annat sätt nu. Vi 

har mer kunskap om varandras arbete och insatser och förståelse över stadiegränserna…även på 

denna skola så tycker jag det har genererat kvalitetshöjning, helt klart. Både för mig personligen 

men också för skolan i helhet (Kaj). 

 

Den gemensamma riktningen på projektet samt modet att arbeta transparent ledde till att 

lärarna upplevde förståelse för varandras situation samt diskuterade utveckling på både skol- 

och individuell nivå. 

Att kunna tolka och konkretisera 

Lärarna återkom ofta i samtalen till vikten av att kunna tolka och konkretisera litteratur, 

läroplan, kursplan, reformer, planeringar mm. för eleverna, men även för varandra och sig 

själva. Tolka används främst för arbetet som lärare gör tillsammans eller individuellt medan 

konkretisera används för att omformulera för eleverna.  

 

Arbetet förutsatte att lärarna i ett tidigt skede planerade för alla delar som undervisningen 

skulle innehålla. Den röda tråden genom undervisningsprocessen hade därför förändrats. 

Lärarna på Apelskolan definierade detta som att ”vända på tiden” vilket betydde att alla delar 

av processen planerades innan undervisningen började.  

 

Alla vet vad som kommer bedömas och vi undervisar mot de mål som vi bestämt. Jag känner mig 

mycket mer nöjd nu än tidigare…nu vet jag redan från början hur ett eventuellt prov kommer se ut. 

Jag har vänt på tiden (Rosa). 

 

Att lärarna redan i planeringsstadiet kunde ha ett [eventuellt] prov färdigt ledde till att de fick 

ramar att förhålla sig till i undervisningen och kunde på så sätt lägga fokus och tid på rätt 

saker vid rätt tidpunkt. Styrdokument fick en tydligare roll i undervisningen och de 

kontinuerliga bedömningsdiskussionerna vid tolkning och konkretisering minskade 

tidsåtgången inför olika bedömningssituationer såsom skriftliga omdömen och betygsättning. 

Lärarna diskuterade att arbetet genererat tidsvinst men det var inte lika väl dokumenterat 

exakt vari tidsvinsten låg. Min tolkning var istället att de kände sig mer nöjda med sitt arbete 

vilket ledde till en känsla av tidsvinst.  
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De diskuterade exempelvis läraryrket som ett yrke där man aldrig någonsin kände sig klar. I 

och med arbetet att tolka och konkretisera kunde en känsla av att ha gjort en tidsvinst infinna 

sig. De kände sig mer nöjda och mindre frustrerade över allt de inte hann med och/eller att 

inget blev så bra som de skulle ha velat. 

 

Diskussionerna om, och arbetet med tolkning ledde till att lärarna upplevde en känsla av 

samsyn, likvärdighet och att de kunde lita på sin kompetens. För att synliggöra detta kan vi 

följa en del av ett samtal mellan sex lärare. 

 

Rosa: Men vi tolkar inte på samma sätt? Likvärdigheten? Byter skola? Vi har ju tolkat olika. 

Knut: Ja, men vi kan ju göra olika men sträva mot samma mål. 

Maria: Ja, vi kan lita på vår kompetens. Professionella. 

Eva: Mm, vi sitter ju i grupper och diskuterar. Resonerar tillsammans för ökad likvärdighet.  

Knut: Och vi gör tolkningar och bedömningar tillsammans. 

Sebastian: Det är ett öppet klimat och man kan fråga alla. Högt i tak. Kan du titta på det här? Både 

i grupper och spontant. 

Rosa: Man står ju i och för sig inte ensam. Man kan fråga vem som helst. 

Sven: Ja, det finns ingen rädsla att titta på varandras bedömningar. 

Knut: Det har även blivit lättare att betygsätta nu när vi tolkat tillsammans och konkretiserat för 

eleverna. Vi har diskuterat bedömningar så mycket. Inte lika mycket jobb precis inför 

betygsättningen. Formativt efter hand underlättar det summativa! 

 

I arbetet med tolkning och konkretisering i relation till bedömning fanns vikten av samarbete. 

De arbetade i utvecklingsgrupper där diskussioner om tolkningar och det professionella 

språket i relation till likvärdighet i bedömning och betygsättning varit centrala delar. Lärarna 

upplevde att de lärt känna varandra mycket mer eftersom de har behövt blotta sina kunskaper, 

okunskaper och tolkningar. Samtalen ledde till diskussioner om likvärdighet eftersom olika 

lärares olika tolkningar och bedömningar blev föremål för dialog, diskussion och 

argumentation. Transparensen ökade och lärarna lärde av och med varandra vilket resulterade 

i ett stringent och professionellt språk både i planeringar och i skriftliga omdömen. 

Delgivning av varandras IUP, LPP samt skriftliga omdömen om elever skedde genom 

intranätet. Eftersom alla lärare kunde se varandras tolkade och konkretiserade mål samt 

omdömen på intranätet fanns möjligheter för en rättvis och likvärdig bedömning.  
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Flera tyckte det var jobbigt att lägga ut sina bedömningar och det tog tid innan alla vågade. 

 

Även viktigt att man vågar lägga ut till alla. Det var svårt i början men det är ju bara en hjälp (Eje). 

 

Vi diskuterar mer kring professionella språket. Förr var det en rädsla för att nu kommer någon 

annan att läsa mina skriftliga omdömen och hur skall jag göra. Men nu är det mer…oh, det där var 

en bra formulering och man hjälper varandra med en större öppenhet. Man läser för att man vill ha 

egna tips, man läser inte för att se hur dålig någon är (Sebastian). 

 

Samarbete var en förutsättning för att arbetet med tolkning även skulle innefatta likvärdighet 

och professionella språk. En helt likvärdig bedömning sågs av lärarna som en utopi men en 

mer likvärdig bedömning var något som de eftersträvade. I gruppintervjun framkom att 

lärarna inför temaarbeten funderade tillsammans om alla led i arbetet innan de satte igång. De 

betonade vikten av att alla involverade pedagoger var överens om hur tolkningar av mål och 

kriterier gjordes, hur de konkretiserades för eleverna samt hur bedömningen skulle 

genomföras. Gruppen som arbetade med extra fokus på matriskonstruktion reflekterade 

tillsammans över vikten av hur matriser skulle utformas rent språkligt i relation till 

likvärdighet.  

 

Vi måste fortsätta våra diskussioner om vilket språk som vi skall använda i matriserna för att det 

skall bli så likvärdigt, rättvist och tydligt som möjligt för eleverna. Viktigt hur vi tolkar läroplan 

och kursplan och hur vi konkretiserar för eleverna! (Matrisgruppen). 

 

Även språket spelade stor roll i relation till likvärdig bedömning. Lärarna upplevde att de 

själva inte förstod varandras tolkningar, kriterier och bedömningar och då blev det naturligtvis 

omöjligt att arbeta med likvärdighet för eleverna. En stor del av samtalen kring likvärdighet 

och rättvisa handlade om den röda tråden från 1-9 på skolan där det tidigare var vattentäta 

skott mellan de olika stadierna. I och med arbetet i utvecklingsgrupperna kom diskussioner 

om tolkning, konkretisering, progression och likvärdighet till stånd. Vid något enstaka tillfälle 

diskuterades även vikten av att gå utanför den egna skolans väggar för att samarbeta för 

rättvis och likvärdig bedömning.  
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Lärarna diskuterade även tolkning på individuell [lärar] nivå med hjälp av Lokal Pedagogisk 

Planering, LPP (Skolverket, 2009b; c). LPP:n hjälpte de flesta lärare att planera för 

undervisning och bedömning men den har även fungerat som ett begränsande instrument i 

form av att den gett läraryrket ramar. Planeringen används som ett förtydligande dokument 

för hela gruppen men diffrentiering diskuteras inte i planeringsfasen. En stor del av 

intervjuerna handlar om vägen från planering till skriftliga omdömen som från och med 2008 

skall skrivas i alla ämnen eleverna får undervisning i. Det framgick att LPP gett lärarna en röd 

tråd i processen att skriva skriftliga omdömen. Tidigare hängde de i luften och ingen verkade 

förstå riktigt vad de byggde på. Det var allt ifrån enbart kryss på en linje till att man skrev om 

hela ämnen varje gång. Att de skriftliga omdömena enbart skulle behandla det som bestämts i 

LPP verkade ge lärarna en viss trygghet. Flera beskrev att de för första gången kunde känna 

sig nöjda med sitt arbete och att jobbet blivit roligare och tydligare.  

 

I och med LPP känner jag att jag gjort det som jag planerade och har inte alls lika dåligt samvete 

längre. De skriftliga omdömena ramlar så att säga ur LPP […] Fokus ligger på planeringen, 

undervisningen och skriftliga omdömen. Jag har bra styrka i det nu. (Jacob). 

 

Med strävansmålen i centrum under arbetet med att tolka och konkretisera målen upplevde 

lärarna att både de själva samt eleverna fokuserade på det viktigaste.  

 

Man har haft allting i huvudet men det här gjorde att man fick ner det på pappret. Och något som 

betytt mycket för mig och min struktur är Lokal pedagogisk planering. Det har gett mig mycket 

trygghet och stabilitet tycker jag. Dels så formulerar jag ju målen utifrån strävansmålen mycket, 

mycket, mycket mer nu än vad jag gjorde tidigare. Jag läser läroplan mer. Jag läste kursplanen 

även tidigare men utgick mer från uppnåendemålen än strävansmålen i min undervisning, när jag 

började fundera på vad jag skall göra? Vad är det vi skall arbeta med, hur skall jag lägga upp det? 

Sen tycker jag att i min strävan efter att konkretisera för eleverna har jag också konkretiserat för 

mig själv (Sebastian). 

 

I och med arbetet med LPP har lärarna tvingats konkretisera styrdokumentens strävansmål 

både för- och med eleverna. Vissa lärare uttryckte vikten av den tolkning som föregick 

konkretisering till eleverna eftersom de kände att de först då förstod innebörden av 

strävansmål. Planeringarna fick på detta sätt en mycket tydligare koppling till kurs- och 

läroplan. Eleverna fick reda på vad som förväntades, vad de kommer bli bedömda på och hur 

det kommer att ske.  
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Vårdnadshavarnas intresse och ansvar för barnens utbildning har påverkats. Arbetet med att 

tolka och konkretisera litteratur och styrdokument gav lärarna en samsyn och enad front. På så 

vis fungerade de som förberedelse av möten med vårdnadshavare där diskussioner gällande 

ett förändrat förhållningssätt var vanliga. Lärarna ansåg att utvecklingssamtalet gavs bättre 

förutsättngar att bli det trepartssamtal som tanken var att de skall vara. I och med att allt 

material skickades hem i god tid innan samtalet hade föräldrar och elever andra 

förutsättningar att förbereda sig inför samtalet. Lärarna var överens om att vårdnadshavarna 

var mer förberedda och några valde att lyfta något som de förberett hemma, vilket ledde till 

större ansvar och intresse från vårdnadshavarnas sida under dessa specifika samtal.   

 

Ja, det är ett helt annat fokus i ett trepartsamtal. Vad visste föräldrarna innan? Ingenting egentligen 

(Kaj). 

 

Det fanns även uppfattningar om LPP som begränsande och något som inkräktade på lärarens 

frirum. Några lärare kände sig låsta av planeringarnas tydlighet och hellre ville ha kvar 

planeringarna i huvudet för att kunna ändra sig i sista stund. De upplevde sig begränsade i 

yrkesrollen och ville inte ha skriftliga planeringar utan föredrog att ”ha kontoret på fickan”.  

 

Arbetet med att tolka och konkretisera har fungerat som en bro mellan de olika stadierna och 

har påverkat förståelsen för varandras arbete.  

Att kunna visa progression 

För att påvisa progression för elever använder lärarna formativ bedömning. Tidigare har 

lärarna diskuterat mål med eleverna och inte gjort avstämningar som arbete med formativ 

bedömning kräver. Elevernas misslyckande genererade inte någon feedback utan ledde bara 

tillbaka till vilka mål som finns. Nu ger misslyckanden feedback vilket även lett till att lärarna 

reflekterade över sin roll och syn på kunskap. Inledningsvis diskuterades formativ bedömning 

i relation till fusk eftersom eleverna då får hjälp på vägen.  
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Denna bedömningsform diskuterades som den viktigaste delen av bedömningsprocessen.  

 

Det som är mest intressant är nog det som handlar om den formativa bedömningen då. För i det 

kan jag hitta stöd i mina egna tankar eftersom det att jag inte är någon direkt betygsförespråkare 

och ser med viss fasa på tankar på att betygsätta elever väldigt tidigt. Den formativa bedömningen 

kan ju gynna eleverna och där kan jag känna att på något sätt stämmer det med min person på 

något sätt (Anna). 

 

Nja…viktigast är formativ bedömning! Därför att det finns i de skriftliga omdömena och i den 

formativa bedömningen finns också LPP. Då blir det en tydlighet. Så jag tycker att formativ 

bedömning är jätteviktigt. Den delen känns som en central del för den genomsyrar alltihop. Jag 

menar IUP, skriftliga omdömen, ja allting tycker jag (Sebastian). 

 

Lärarna gav uttryck för vikten av att verkligen förstå vad formativ bedömning innebär. Det är 

ett synsätt som måste harmoniera med lärarnas syn på kunskap men det är även något som 

kanske inte skall benämnas bedömning eftersom det finns i så många olika former och i olika 

delar av läraryrket. Just formen för formativ bedömning varierade och flera lärare använde sig 

av daglig muntlig respons medan andra använde sig av en mer formaliserad teknik som 

benämns ”Two stars and a wish”
6
 (Wiliam, 2007). Lärargruppen var överens om att den 

formativa bedömningen utvecklats. På ett tidigt skede var det väldigt flummiga bedömningar 

som inte innehöll vad eleverna skulle göra, alternativt bedömningar som riktades mot vad 

lärarna visste var det rätta svaret (jmfr. Pryor & Crossourd, 2008). Eleverna fungerade i vissa 

fall som katalysator för den formativa bedömningen eftersom de själva gillade den. De hade 

vant sig vid feedback i form av kommentarer och kände sig utelämnade när de inte fick några.  

 

Eleverna gillar denna form av bedömningar (formativa). De blir besvikna om de inte får dem. Sen 

så var det när jag hade tidsbrist och energibrist och inte skrev Two stars and a wish till mina elever 

och de satt och bara tittade på mig..hallå vad är det här? Men vad är bra och vad skall vi utveckla 

vidare? Får vi inte mer? (Sebastian). 

 

Enligt lärarna har den formativa bedömningen hjälpt eleverna att ta större ansvar för sitt 

lärande, de efterfrågade feedback för att komma vidare i sin lärprocess.  

 

                                                 
6
 Innebär att läraren ger eleven två stjärnor angående vad som var bra samt en önskan om vad eleven nu måste 

rikta sitt lärande mot samt hur. 
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En del av lärarnas diskussioner gällde relationen mellan formativ och summativ bedömning 

där de var överens om att kontinuerlig formativ bedömning riktat mot de kunskapskvaliteter 

som beskrivs i betygskriterierna underlättar betygsättningen. Elevernas efterfrågan på betyg 

på enskilda arbeten minskade och de efterfrågade istället feedback.   

 

I LPP:n dokumenterades undervisningen från strävansmål till skriftliga omdömen och den 

påvisade även en progression när både elever, lärare och vårdnadshavare kunde jämföra en 

LPP med nästa.  

 

Jag kollar på min LPP och skriver om vad de visat och vad de kan i förhållande till målen. Sedan 

skriver jag vad de måste arbeta mer med och hur (Gustav). 

 

Eleverna hade inte lika många frågor om var de befann sig i förhållande till målen eftersom 

det nu fanns tydligt beskrivet i form av kontinuerliga bedömningar, skriftliga omdömen och 

matriser. Vissa lärare nämner matriser som ytterligare ett led i arbetet med progression. De 

har använt dem för att synliggöra de olika kvalitativa nivåer som eleverna kan prestera på i 

förhållande till målen.  

 

I matriser handlar det mer om kvalitetsnivåer och inte betyg! (Knut). 

 

Lärarna upplevde ett merarbete i utformningen av matriser men såg också fördelarna med 

planeringsarbetet eftersom de formulerade indikationer på måluppfyllelse. Indikationerna 

skrevs fram som kriterier och har underlättat för lärarna att se progression. Några lärare såg 

tydliga konsekvenser hos eleverna, framför allt de svagpresterande som gått från knappt 

Godkänt till klart Godkänt.  

 

De vet nu vad de skall göra, vad de skall kunna och visar en helt annan förståelse (Kaj). 

 

Att det skulle hjälpa de svagare eleverna trodde jag inte men det har verkligen bevisat sig vara 

sant. Det är ett enormt lyft hos de eleverna som legat på ”Ohhhhh kan jag verkligen sätta Godkänt 

på de här eleverna?” Till att de nu är stabila och starka G och är på väg än längre. De har tyckt att 

det varit mycket skönt och tydligt att veta vad som förväntas, vad vill du? Det behöver de inte 

gissa utan de kan lägga sin energi på att titta på att det här behöver jag kunna och det här behöver 

jag göra (Sebastian). 
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Med andra ord upplevde lärarna att arbetet med matriser gett eleverna möjlighet att reflektera 

över vad som förväntas av dem men även att kunna följa sin egen kunskapsutveckling. 

Matriser eller kriterier i annan form användes av lärarna för att särskilja prestationer på två 

olika sätt. Den ena delen, som beskrivits ovan, innebar att kunna särskilja olika prestationer 

rent kvalitetsmässigt och den andra delen innebar att kunna särskilja prestationer från 

personer. Inledningsvis hade några lärare (åk 1-5) farhågor om att bedöma de små barnen och 

att ”sätta en stämpel” på hur de var. Efter hand insåg de skillnaden på att bedöma elevernas 

kunskaper och att bedöma personliga egenskaper.  

 

Men för mig är det så sympatiskt att använda det här att man inte bedömer person utan att man 

bedömer det som är kunskapen, det jag kan, prestationen (Kaj). 

 

Utvecklingspotentialen i elevernas prestationer fokuserades. Det var inte eleven som person 

som fick ”en stämpel” utan det var t.ex. en text eller en labbrapport som beskrevs utifrån vilka 

kvaliteter som fanns och vad som behövde utvecklas. Med fokus på elevernas prestationer 

förväntade sig lärarna mer av eleverna än tidigare eftersom det fanns angivet vad de skulle 

rikta sitt lärande mot samt hur det skulle gå till. Synen på elever som mattemänniskor eller 

språkmänniskor hade förändrats och nu ser lärarna en förändringspotential hos alla elever 

eftersom det är lättare att förändra en prestation än att förändra vem man är. 

 

När lärare och elever fått arbeta med matriser underlättades bedömningen av nationella prov 

eftersom de nu förstod hur matriserna skulle användas. Den formativa delen av de nationella 

proven har fått en tydligare förankring när en djupare förståelse för matrisernas användning 

infunnit sig.  

Att kunna involvera eleverna  

För att kunna involvera eleverna i bedömningsprocessen uttryckte lärarna vikten av 

delaktighet i undervisningen. Distinktionen mellan undervisning och bedömning minskade. 

Inledningsvis ansåg lärarna att det var viktigt att föra diskussioner med eleverna om vad 

bedömning är och vad den innebär.  

 

 

 



47 

 

Eleverna behövde träning och ett sätt som lärarna använde var att diskutera vad eleverna 

tyckte var viktigt att bedöma. 

 

Vi diskuterade med eleverna vad en bedömning är och vad den är till för (Formativ 

bedömningsgruppen). 

 

Både jag och eleverna bedömer, jag frågar vad de tycker vi skall bedöma. Men eleverna måste få 

träna sig i detta för det är jättesvårt (Rosa). 

 

Syftet med att involvera eleverna i bedömningsprocessen var att starta en lärandeprocess där 

eleverna reflekterade över sitt lärande som en aktiv deltagare. Lärarna diskuterade det i termer 

av att starta elevernas inre motor för att få dem att lära sig för kunskapens skull och inte för 

föräldrars, lärares eller betygens skull, som i bästa fall fungerade som en yttre motivation. Det 

skulle vara tydligt för eleverna vad de skulle kunna och hur de skulle känna igen kvalitet. 

Lärarna upplevde att eleverna inriktade sig i större utsträckning mot de förmågor som finns 

beskrivna i styrdokumenten.  

 

Eleverna vet vad som är det centrala och mina och elevers bedömningar riktar sig mot det centrala 

(Rosa). 

 

Man kan få en fin dialog med eleverna när man gör de här bedömningarna för att det gäller att vara 

väldigt tydlig med vad det är man skall bedöma så att de också lär sig att bedöma rätt saker så att 

säga (Kaj). 

 

Lärarna betonar vikten av att använda tydliga kriterier med utgångspunkt i målen samt att 

dessa processades i dialog med eleverna. Att bara presentera mål eller kriterier ledde inte till 

engagemang och en viktig del i arbetet med att träna eleverna att bedöma var LPP. Lärarna 

använde den lokala pedagogiska planeringen under arbetets gång och återknöt till denna i 

diskussioner med eleverna om vad som skulle bedömas.  

 

Vi tar fram LPP och kikar på vad var det som vi skulle bedöma? Då är det de här sakerna. Då är 

eleverna med och bedömer varandra på dessa saker (Rosa).  

 

Att eleverna själva bedömde sina egna och/eller andras arbeten ville lärarna använda oftare.  
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Utifrån färdiga kriterier fick eleverna ibland chans att bedöma varandras arbeten antingen i 

gruppform eller individuellt. Vissa lärare gjorde gruppbedömningar via smartboard
7
 för att se 

allas arbeten och göra processen så genomskinlig som möjligt. Eleverna fick ge varandra 

feedback i relation till de kriterier man tidigare kommit överens om. Andra lärare berättade 

om själv- och parbedömning på individuell nivå där eleverna på samma vis som ovan 

bedömde sina egna eller andras arbeten utifrån färdiga kriterier. Processen kunde användas 

som en del av undervisningen där eleverna använde de tips och idéer de fått genom 

själv/parbedömning för att utveckla sina egna arbeten. Eleverna fick feedback av varandra 

men lärde sig även känna igen kvalitet och att låna bra tankar och idéer av varandra.  

 

Lärarna reflekterade även över en del problem som uppenbarade sig under arbetet med själv- 

och parbedömning. Några lärare upplevde att eleverna hade väldigt svårt att skilja på person 

och prestation och bedömde varandra olika beroende på vem som skulle bedömas.  

 

Parbedömning, såg mönster efter vilken elev som blev bedömd. Elever med hög status bedömdes 

inte alls lika hårt av kamraterna som de med lägre status. Har gjort det fler gånger men då skriftligt 

och då blev det annorlunda. De fick bägge gånger anvisningar om vad de skulle titta på. Skriftligt 

höll de sig till anvisningarna men inte när det var klart VEM man bedömde och alla hörde på. Alla 

bedömde alla (Gustav). 

 

Lärarna betonar skillnaden mellan att göra uppgifterna skriftligt/muntligt samt dolt/öppet. När 

uppgifterna gjordes skriftligt och inte inför hela klassen hade eleverna lättare att hålla sig till 

prestationen och de kriterier som fastställts. När feedbacken gavs inför hela klassen [muntligt] 

var det ofta elevernas status som till stor del styrde feedbacken från de andra eleverna. 

 

Lärarna kände sig förberedda genom att elevernas kunskaper var väldokumenterade, främst 

genom de skriftliga omdömen vilket innebar att samtalen blev mer fokuserade. 

 

Utvecklingsamtalen blir mycket bättre. Mer fokuserade och mycket annat kan lämnas åt sidan 

(Sten). 

 

Man är mer förberedd på samtalet nu. Meningarna står på papper men vi har mycket i huvudet för 

att fylla på med och diskutera (Anna). 

 

                                                 
7
 Smartboard är en interaktiv skrivtavla som är ihopkopplad med en projektor. Med en projektor kopplad till 

datorn projicerar man datorbilden på SMART Boarden.  
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Det var inte bara det skriftliga som upplevdes som förberedelse. Även kontinuerliga 

diskussioner mellan olika lärare bistod med förutsättningar för att förstå elevernas 

skolsituation. Eftersom lärarna skickade hem skriftliga omdömen till vårdnadshavare ansåg 

lärarna att utvecklingssamtalen blev stringenta. Möjligheten fanns för vårdnadshavare att ta en 

aktiv roll och delta i diskussioner på lika villkor. Två lärare använde tiden som tidigare gick åt 

till att berätta hur det gått i skolan till att istället ge eleven större inflytande över den 

framåtsyftande delen.   

 

Ja, det är mer framåtsyftande…både tiden till det och förutsättningarna till det har blivit bättre. 

Därför att föräldern och eleven kommer till utvecklingssamtalet och har kunskap om vad vi har 

jobbat med och vad eleven kan och vad eleven behöver utveckla. Och då blir det ett helt annat 

samtal. Man kan liksom fokusera mer på att eleven förstår sin IUP (Sebastian). 

 

Det skedde en omfördelning av den tid som fanns vilket bidrog till större fokus på IUP delen 

av samtalet. Tidsvinsten för lärarna låg dels i själva samtalet men även i IUP arbetet. Eftersom 

större fokus låg på den framåtsyftande delen av samtalet underlättades lärarnas [framtida] 

arbete med lokala pedagogiska planeringar samt individualisering. 
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Diskussion  

Resultaten diskuteras genom att sättas i relation till varandra på följande sätt: Resultatet 

relateras till IUP processen (bilaga 2) för att anknyta tydligt till läraruppdraget. Resultatet 

kommer även diskuteras i relation till tidigare forskning och problematiseras genom några 

olika spänningsfält som lärarna befinner sig i. De olika spänningsfält som diskussionen 

förhåller sig till är relationen mellan LPP / IUP med skriftliga omdömen, konkretisering / 

likvärdighet och bedömning i summativt / formativt syfte. Att hantera spänningsfälten 

kommer avslutningsvis fungera som ramar för att diskutera lärares bedömningskompetens 

(figur 6). 

 

 

 

Figur 6. Spänningsfält som diskussionsgrund för bedömningskompetens 

 

De olika kunskaper och färdigheter som presenteras i resultatet synliggör hur bedömningen 

genomsyrar stora delar av lärarnas vardagsarbete (Stiggins, 1999). Anledningar till att inte 

alla lärare omsätter sina nyvunna kunskaper kan diskuteras. Det kan vara så att de fortfarande 

agerar som perifiera medlemmar av praxisgemenskapen (Wenger, 1998) inom projektet. De 

ser inte olika perspektiv på bedömning som ett recept som berättar precis hur de skall göra 

utan de behöver längre tid på sig för att identifiera problem samt reflektera över hur de skall 

lösa dem. De kan ha blivit utmanade för långt från sina erfarenheter (Wenger, 1998) eller i 

zonen för framtida kompetens (Säljö, 2000) i stället för i sin utvecklingszon. Det kan även 

bero på de olika spänningsfält som lärarna tvingas hantera.  

 

 

LPP IUP m. 
skriftliga 

omdömen 

Konkretisering 
Likvärdighet 

Formativt 
Summativt 

Bedömningskompetens 
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Det första spänningsfältet berör relationen mellan lärarnas lokala pedagogiska planeringar, 

skriftliga omdömen och IUP. Här synliggörs främst lärarnas kunskaper om- och förmåga att 

tolka och konkretisera styrdokument. Skolverkets intentioner med IUP processen framgår i de 

texter som givits ut som stöd för lärare (Skolverket, 2009a; b; c) där processen beskrivs som 

cirkulär (bilaga 2). Som synes är tanken att nya planeringar skapas utifrån IUP, dessa 

genomförs med kontinuerliga formativa bedömningar, skriftliga omdömen skrivs som bygger 

på tidigare LPP, utvecklingssamtal genomförs med utgångspunkt i de skriftliga omdömen 

som skickats hem och ny IUP formuleras. Lärarna i studien väljer att lägga stort fokus på 

planeringsdelen, LPP som beskrivs som det ramverk de tidigare saknat och som det som utgör 

motorn i bedömningscykeln. Att LPP hamnar i centrum för bedömningscykeln diskuteras av 

lärarna som att det är i planeringsfasen utgångspunkterna sätts och det är här som alla 

ingående mål och bedömningsformer specificeras (jmfr. Jönsson, 2010). Lärarna diskuterar 

planeringsarbetet som att ”vända på tiden” och för att på detta sätt planera för bedömning är 

de tvungna att reflektera över sin undervisning innan de faktiskt genomför den. 

 

Planeringsfasen utgörs bland annat av att konkretisera styrdokument där samarbetet mellan 

lärarna är viktigt för att diskutera vad som kommer att bedömas men även hur, när och varför? 

Samarbetsfrågor är en del som genomsyrar delar av resultatet och Strandbergs (2006) tankar 

om att lärande enligt Vygotskij sker mellan individer istället för inom enskilda huvuden 

synliggörs genom lärarnas diskussioner.  

 

Eftersom lärarnas arbete fokuserar LPP och skriftliga omdömen får IUP:n mindre utrymme. I 

planeringsfasen tar lärarna sällan utgångspunkt i vad som framkommit i elevernas IUP vilket 

kan jämföras med Skolverkets (2010) granskning av skolors arbete med IUP och skriftliga 

omdömen visar. Där beskrivs att IUP arbetet ofta får stå tillbaka till förmån för ett ökat fokus 

på de skriftliga omdömena. I föreliggande studie tenderar IUP-processen att bli linjär med 

start i LPP och mål i skriftliga omdömen (figur 7). De övergripande utvecklingsförslagen 

hamnar då i skymundan.  

 

   

Start: LPP   Mål: Skriftliga omdömen  

 

Figur 7. IUP processen som linjär 

 



52 

 

LPP beskrivs av lärarna som ett övergripande planeringsunderlag där diffrentiering inte 

synliggörs. Lärarna är tvungna att hantera det faktum att IUP fungerar som ett individuellt 

dokument som varje elev har rätt till medan LPP används övergripande. Det är möjligt att 

differentiera mellan elever i LPP och när det inte görs blir kontinuerliga formativa 

bedömningar viktiga för lärare samt elever. Eftersom inte alla lärare genomför kontinuerliga 

formativa bedömningar kan frågan lyftas hur den pedagogiska diffrentieringen synliggörs. Å 

ena sidan kan det vara en brist på skolan, å andra sidan kan det vara så självklart att lärarna 

inte nämner det i intervjuerna. 

 

Det andra spänningsfältet som lärare måste hantera är relationen mellan konkretisering av 

styrdokument i relation till likvärdighet. Resultatet belyser lärarnas oro över elever som byter 

skola och att de som lärare faktiskt tolkar och bedömer olika. De finner styrka i samarbetet för 

att våga befinna sig i sin utvecklingszon (Vygotskij, 2001) i relation till att tolka, konkretisera, 

formulera bedömningskriterier samt bedöma. Även lärares professionella språk betonas i 

relation till tolkning och likvärdighet. Med återkommande diskussioner om läroplan och 

tolkningar beskriver lärarna nya insikter vilket jag tolkar som en grogrund för ökad 

likvärdighet. Tholin (2006) beskriver problem med lärares lokala bedömningskriterier och 

även om hans forskning fokuserar lokala betygskriterier syns liknande bekymmer i lärarnas 

LPP arbete där lokala kriterier ständigt formuleras. Eftersom lärare på detta sätt själva 

bestämmer vad som är godtagbart konstaterar Tholin att det skiljer mellan olika skolor och 

olika lärare vilket i värsta fall kan leda till att det räcker att en elev dyker upp för att bedömas 

som godkänd. Likvärdigheten blir därmed problematisk. Eftersom lärare avtvingas tolkningar 

och konkretiseringar av styrdokument (Skolverket, 2009a; b; c) kan slutsatsen dras att 

tolkning kommer före likvärdighet.  

 

Det tredje spänningsfältet berör den summativa bedömningens relation med den formativa. 

Inledningsvis diskuterar några lärare om det inte är att jämställa med fusk, att arbeta med 

formativ bedömning. Detta synsätt på bedömning diskuteras av Selghed (2004) som bland 

annat visar hur lärare ofta lever kvar i tidigare bedömningstraditioner och inte anpassar sig 

efter de förändringar som genomförs. Selghed tar upp det mål och kunskapsrelaterade 

betygssystemet som 1994 ersatte det relativa betygssystemet.  Det senare byggde på 

normbaserade bedömningar vilket skiljer sig i grunden från de kriteriebaserade bedömningar 

som präglar det förra.  
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Likt resultaten visar diskuterade dock flertalet lärare i studien vikten av att kontinuerligt 

kunna påvisa progression fram till den slutgiltiga bedömningen/betygsättningen. De moment 

som tidigare bedömts med hjälp av poäng och/eller betyg bedömdes istället genom 

återkommande avstämningar mot målen som formulerats i LPP. Metoderna varierade och 

några lärare använde tex. ”two stars and a wish” (Wiliam, 2007) vilket genererar både styrkor 

och förbättringsförslag.  

 

Arbetet med formativ bedömning har lett till diskussioner om en förändrad lärarroll och syn 

på kunskap som främst visas i resultatet när lärarna diskuterar vikten av att våga förändra 

vanor och traditioner. Vanan att bedöma elever i relation till varandra är inte kompatibel med 

nuvarande styrdokuments syn på bedömning. I resultaten diskuteras relationen mellan 

formativ och summativ bedömning även i form av att den kontinuerliga formativa 

bedömningen hjälper den summativa betygssättningen. Detta kan illustreras med hjälp av 

nedanstående bild av processen från mål till betyg (figur 8). 

 

Figur 8. Relationen skriftliga omdömen – betyg (Utveckling av Jönsson, 2010, s. 135).  

 

Läraren konstruerar [flera] uppgifter som prövar mot samma mål och ger eleverna feedback 

efter hand för att ge dem chansen att prestera sitt bästa och inte sitt typiska (Gipps, 1994). De 

skriftliga omdömena behåller fokus på enskilda mål för att kunna användas i formativt syfte. 

När omdömen är skrivna sammanvägs de till den summativa betygssättningen. Den omfattar  

flera mål och flera kriterier. Effekten av kontinuerlig formativ bedömning i relation till 

betygsättning synliggörs bland annat av de svagpresterande elever som utvecklats från icke 

godkänt till att prestera på stabil godkäntnivå. Liknande erfarenheter beskrivs av Black och 

Wiliam (1998) som betonar att de svagpresterande eleverna är de som har mest att vinna på 

formativ bedömning. 
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Formativ bedömning som styrande mot vad lärarna ser som rätt och fel kan diskuteras i ljuset 

av Pryor och Crossouard (2008). Konvergent formativ bedömning är något som görs till 

eleverna. Eftersom de konvergenta delarna av bedömningen benämns som vanligast var det 

inte speciellt konstigt att de dominerade även i denna studie. De påminner mest om 

traditionella bedömningsformer. Via sina trial and error visar även resultatet i studien att flera 

av lärarna använder det som Pryor och Crossouard (2008) benämner som divergent formativ 

bedömning och beskrivs som något lärare gör tillsammans med elever. Här används mer 

konversation i dialogform i syfte att nå en djupare förståelse via bland annat öppna 

frågeställningar. Lärarna upptäckte en annan utvecklingspotential hos eleverna genom ett 

förändrat arbetssätt där lärarna var beredda att lära sig något nytt. Divergent formativ 

bedömning uppmuntrar elever till att själva ta initiativ till utvecklande dialoger. I studien 

synliggjordes det av de elever som efterfrågar dialog och feedback när läraren utelämnar dem.  

 

De återkommande avstämningar som görs leder till ett större engagemang från eleverna även i 

undervisningen. Bedömningsdiskussioner förs som en integrerad del vilket är en av 

grundpelarna i formativ bedömning (Black & Wiliam, 1998). Resultatet visar att lärarna vill 

involvera eleverna i bedömningsarbetet vilket bland annat tar sig uttryck i frågor om vad 

eleverna anser vara viktigt att bedöma. Detta kan ställas i relation till de olika steg som som 

Biggs och Tang (2007) diskuterar i relation till elevmedverkan i bedömningsarbetet. Steg ett 

inleds med att eleverna medverkar i diskussioner om vilka kriterier som kan användas för att 

påvisa måluppfyllelse. Denna initiala fas används av lärarna i studien istället till att diskutera 

själva målen för undervisningen. I utformningen av kriterierna återfinns inte mycket i 

resultaten kring elevmedverkan mer än att lärarna berättar att det är viktigt att processa dem 

med eleverna. Även Jönsson (2010) skriver att kriterierna inte kan stå på egna ben om de skall 

användas i själv- eller parbedömning utan eleverna behöver hjälp tex. i form av konkreta 

exempel. I studien placeras LPP i fokus vilket kan betyda att lärarna hellre färdigställer 

kriterier tillsammans med kollegor än att processa fram dem med eleverna. Dock används 

LPP som ett verktyg att återvända till när bedömningsfrågor uppstår. Lärarna upplever att 

frågan om det här kommer på provet inte längre ställs. Med väldefinierade mål och kriterier 

ges möjlighet för både lärare och elever att veta vad som är det mest centrala.  

Steg två enligt Biggs och Tang (2007) innefattar att välja ut vad som anses relevant att spegla 

mot kriterierna vilket lärarna gör i form av matriser. Dock saknas underlag om hur dessa 

processas med eleverna.  
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Det tredje steget handlar om att göra en bedömning i vilken grad kriterierna har blivit 

uppfyllda vilket vissa lärare beskriver att de gör både på grupp- och individnivå. Att eleverna 

får arbeta vidare med uppgifter för att förbättra sitt slutgiltiga resultat kan ställas i relation till 

Gipps (1994) resonemang om att låta eleverna prestera sitt yttersta och inte sitt typiska. 

Resultatet kring elevmedverkan i bedömningsprocesser rör sig mycket kring kunskap om- och 

tämligen lite kring kunskap i handling, vilket kan tolkas som ett första steg till förändring. 

Lärarna ser stora fördelar i arbetet med att involvera eleverna i bedömningsarbetet och vill 

arbeta mer med det. Claxton´s (1995) tankar om att klassrummet måste bli en träningsarena 

där eleverna får utveckla ’a nose for quality’ är något som lärarna endast sporadiskt utnyttjar.  

 

De implikationer studien medför innefattar betydande kompetensutvecklingsinsatser med 

riktat fokus samt förutsättningar att arbeta systematiskt över tid. Projektet i föreliggande 

studie pågick under ett år vilket inte var tillräckligt med tid för att institutionalisera 

nödvändiga förändringar. Rektors roll som pedagogisk ledare kan inte underskattas. För att 

leda lärares lärande måste rektor äga kunskap om innehåll samt verktyg för 

kompetensutveckling. I och med de implementeringsarbeten som pågår kring LGR-11 kan 

diskussioner om läroplanens syn på kunskap och lärande ligga till grund för 

förbättringsarbeten i syfte att utveckla lärares bedömningskompetens. Extern input kan 

behövas men stora förändringar sker internt tex. via diskussioner om teori i relation till 

praktik. Jantelagen måste grävas ner för att öka transparensen och lära av varandras 

framgångar och motgångar.  

 

Med stöd i föreliggande studie bör lärares kompetensutveckling fokusera lärares förmåga att 

omsätta styrdokumentens kunskapssyn i handling, planera för bedömning samt genomföra 

undervisning med formativt förhållningssätt.  
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Avslutande reflektioner  

Som forskande handledare har jag försökt bidra till systematik och gett stöd för att kritiskt 

granska förändringsförsök i praktiken. En lärdom jag tar med mig i detta arbete är den 

delikata balansen mellan att påskynda processen och rädslan att lärarna upplever 

expertdominans där de inte längre upplever att förbättringsarbetet ägs av dem själva utan av 

forskaren. Hansson (2003) beskriver en liknande relation mellan att åstadkomma förändring 

samt uppnå engagemang och lärande som bibehålls även efter projektet avslutats. Att lita mer 

på processen i relation till att som aktionsforskare arbeta stödjande i förhållande till processen 

är en svår balans. Å ena sidan ville jag vara ett stöd för de lärare som började närma sig sin 

utvecklingszon, å andra sidan bidrog detta till en passiv inställning till ägandet av 

kunskapsinnehållet. Med facit i hand kanske det blev för många utmaningar, att lära i sin 

utvecklingszon innebar inte bara att internalisera nya kunskaper utan att omvärdera tidigare 

kunskaper. Trots detta var lärarna avslutningsvis nöjda med sig själva och sitt arbete med 

LPP, IUP och skriftliga omdömen. Lärarna hade svårt att sätta ord på sitt tvivlande, projektet 

som arbetsbelastande och inte minst ifrågasättandet av rådande kunskapssyn. En central 

lärdom av projektet är att lärare och skolledare inte hade införlivat läroplanens kunskapssyn i 

handling vilket i vissa fall bidrog till smärtsamma förändringsprocesser.  

 

Under projektets gång var bedömningsfrågorna i fokus och lärarna upplevde det över lag som 

något positivt men det höjdes även röster om att arbetet blivit för bedömningsinriktat och att 

undervisningsglädjen riskerade att försvinna. Det beskrevs av en lärare som att man hade 

bedömningsglasögon på hela tiden och det kunde bli lite mycket ibland. En viktig lärdom att 

dra av detta är att respektera lärares yrkessituation och inte bara se vissa enskilda delar utan 

det gäller att se hela situationen.  

 

Nya insikter gav lärarna trygghet och att kunna ”se” det egna förändringsarbetet har bidragit 

till ökad självkänsla. Studien synliggör hur viktig känslan av att bottna i styrdokumenten var 

för lärarnas yrkesroll. Lärare som trivs med sitt yrke samt känner sig stolta och nöjda över 

sina insatser har större försättningar att erbjuda eleverna delaktighet i sitt lärande. Lärarna 

beskriver att eleverna numera efterfrågar kunskaper i större utsträckning, tidigare var betygen 

i centrum. För att elever inte bara skall uppleva motivation i form betyg (yttre) utan 

framförallt lärande (inre) måste de erbjudas lärandemiljöer där de får och tar stort ansvar – ett 

arbete i Vygotskijs (2001) anda.  
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Vikten av kunskap som motivation är något jag relaterar till min praktik som lärarutbildare. 

För att lärarstudenter skall uppleva min undervisning som relevant och känna sig motiverade 

använder jag nu tydliga formativa förhållningssätt tex. lärandemål, kriterier i matrisform, 

examinationsuppgift knuten till praktik, exempel på olika kvalitativa nivåer, själv och 

parbedömning, chans till förbättring samt stort frirum för studenter att lyfta frågeställningar 

till diskussion där vi alla kan/vill lära oss. Genom att lärarna på Apelskolan ifrågasatte 

rådande bedömningskultur synliggjordes både problem och möjligheter som jag använder 

som konkretiseringar från praktiken till mina studenter. Utan lärarnas reflektioner, problem 

och speglingar av litteraturen kontra verksamheten skulle jag svårligen kunna säga att min 

undervisning bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

 

Konkreta beskrivningar: Vad har 
gruppen läst, diskuterat, prövat i 
praktiken? 
 

Gruppdeltagarnas olika kritiska 
reflektioner: Öppna frågor, tankar, 
ifrågasätta & problematisera.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Efter respons från handledarna skickas protokollen tillbaka för möjlighet till metareflektion.  
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