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Förord 

Jag vill börja med att skicka ett stort tack till de lärare som med stort engagemang delat med 

sig av sina erfarenheter och tankar, och som gjort det möjligt att genomföra den här studien. 

Vill också tacka mina kurskamrater för stöd och uppmuntran samt min tålmodiga familj som 

stått ut med mig. Det har säkert inte varit helt lätt alla gånger när både kvällar och helger har 

spenderats med köksbordet täckt av böcker och papper. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare uppfattar sitt arbete med bedömning 

inför utvecklingssamtal och betygsättning samt vilka former av bedömning som de anser att 

de arbetar med. Syftet var också att se om det fanns någon skillnad i lärarnas uppfattning 

kring sitt arbete inför utvecklingssamtal och betygsättning. Metoden som använts för att ge 

svar på studiens syfte och frågeställningar är kvalitativa intervjuer. Tre kvalitativa intervjuer 

har genomförts med lärare som arbetar i grundskolan. Den empiri som framkommit ur dessa 

intervjuer har sedan legat till grund för resultatet i studien. 

Studiens resultat visar att lärarna använder sig av både formativa- och summativa former 

av bedömning i sitt arbete och att det sker på många olika sätt. När det gäller arbetet med 

bedömning inför utvecklingssamtal och betygsättning så är underlaget och processen för dessa 

densamma. Lärarna använder sig av formativa- och summativa bedömningsformer inför båda 

dessa arbeten, men vid utvecklingssamtalet så tas även mer elevnära ämnen upp. En 

gemensam uppfattning som framkommit kring betygsättning är att lärarna anser det arbetet 

svårt och jobbigt. Vilka bakomliggande faktorer som gör att lärarna uppfattar betygsättningen 

på detta sätt framgår inte tydligt i denna studie. 

Slutsatsen av studiens resultat är att lärarna anser sig använda ett varierat 

bedömningsunderlag och att själva arbetet med bedömningen av elevernas prestationer och 

kunskaper inför utvecklingssamtal och betygsättning genomförs på ett likartat sätt. Det som 

skiljer dessa åt är inte själva bedömningsarbetet inför dem, utan innehållet i de samtal som 

genomförs och de personliga upplevelserna hos lärarna.  

 

Nyckelord: formativ bedömning, summativ bedömning, betygsättning, utvecklingssamtal, 

intervju  
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1. Inledning 

Under tiden som min utbildning till lärare har pågått har det talats en hel del om bedömning. 

Det har talats om olika former av bedömning, att bedömningen ständigt pågår i klassrummen 

och det har funnits en hel del litteratur att läsa kring detta. Det jag har saknat är mer konkreta 

kunskaper i hur det egentligen fungerar ute i skolorna och hur lärarna tänker kring sitt arbete 

med bedömning. Under de praktikperioder som ingått i utbildningen så har många samtal 

förts kring ämnet, både formellt på möten och informellt under raster. Jag har fört samtal om 

bedömning med mina handledare och kollegor vid många tillfällen. Att det är något som 

lärarna funderar mycket på har varit tydligt. Intressant har också varit att följa diskussioner 

kring bedömning och betygsättning i media och på nätsajter. Stort fokus har legat på att det 

har blivit ett alltför betungande arbete för lärarna.  

När det nu gavs möjlighet att välja ett valfritt område att göra en studie kring så föll det sig 

naturligt att välja just bedömning. Meningen med denna studie är att bidra till den tidigare 

forskningen genom att här lyfta hur lärarna själva anser sig arbeta med bedömning av elever. 

Att försöka förstå det komplexa arbetet som lärarna utför på ett bättre sätt. 
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2. Bakgrund 

Bedömningens historia går långt tillbaka i tideräkningen. Forskarna är oense om dess 

ursprung och det finns flera teorier kring det. Kina för 2000-3000 år sedan nämns av vissa 

forskare som en möjlighet för dess start, andra menar att tävlingsinriktade jesuiter skapade 

behovet av bedömning av kunskap medan andra menar att det behovet har uppstått i ett 

samspel kring kunskapssyn och kunskapskrav (Lundahl, 2009, s.77). De vi idag kallar för 

skriftliga prov använde man sig av redan för 1000 år sedan i Kina för att särskilja blivande 

anställda (Pettersson, 2010. s.7). 

Under 1500- och 1600-talet var utantilläsning av bibliska texter viktigt och olika 

kunskapskrav fanns framtagna beroende på vilken klass man deltog i. Även om det lades stor 

vikt vid dessa texter så var det skrivna ordet ett tydligare redskap för att kunna följa en elevs 

kunskapsutveckling och den framskridande processen. Lundahl jämför det med vad vi idag 

kallar portfolioarbete där elevers arbeten samlas för att ge en tydligare bild av deras 

kunskapsutveckling (Lundahl, 2009. s.134).  I början på 1900-talet blev det vanligt att mäta 

kunskap via traditionella prov. Det var då möjligt att mäta många elevers kunskaper samtidigt 

och göra en jämförelse dem emellan (Ibid. s.43). Det var också vid den här tiden som man i 

Sverige började använda sig av ordet bedömning. Tidigare, kring slutet av 1500-talet, använde 

man sig istället av utfrågningar eller läxförhör som man benämnde det, för att mäta elevers 

kunskaper (Petterson, 2010. s.7). Utvecklingen kring bedömning har fortskridit, även om det 

fortfarande idag används traditionella prov i skolan, och gått från att enbart mäta kunskap vid 

ett specifikt tillfälle till att bedöma för lärande (Ibid. s.8).  

Maj Törnvall (2001) skriver i sin studie ”Upplevelser och uppfattningar av bedömning i 

grundskolan” att bedömningen av eleverna startar så fort de börjar skolan. Det tar sig uttryck i 

språktester och prov som mäter vilka kunskaper eleverna har. Denna bedömnings och 

testverksamhet ökar sedan varje skolår för eleverna. I högstadiet kantas elevernas skolvardag 

av prov och tester inför betygsättning (Ibid. s.15).  

Forskningen idag menar på att de elever som kan reflektera över sitt eget lärande också 

lyckas bättre med sina studier. Att man genom ett formativt arbete får eleverna att utveckla en 

medvetenhet om sina kunskaper och det fortsatta arbetet för att utveckla dessa vidare. Om så 

är fallet har också valet av bedömningsform betydelse och påverkan på elevernas 

förutsättningar att lyckas i skolan (Björklund-Boistrup, 2005, s.113). Arbetssättet kräver 

kommunikation mellan alla parter i skolan kring innehållet i det man läser, men också samtal 
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kring synsätt och erfarenheter för att få förståelse och den effekt som eftersträvas (Ibid. s.114-

115).  

I Lgr 11 (www.skolverket.se) står bland annat om vikten av att elever och föräldrar 

informeras om de kunskapskrav och mål som finns i skolan (s.8) och att undervisningen skall 

utformas så att elevernas olika förutsättningar beaktas (s.14). Det står också en hel del om 

innehållet i undervisningen, vilka mål och kunskapskrav som finns uppsatta för eleverna. Hur 

dessa ska bedömas och utvärderas står det dock föga om, lärare har således väldigt lite att 

stödja sig på i dessa texter.  

Hur anser sig lärare då att de arbetar med bedömning utifrån de kunskapskrav och mål som 

finns uppsatta i läro- och kursplaner? Forskningen är ganska tydlig med hur man borde arbeta 

för att eleverna ska utvecklas på bästa sätt medan läro- och kursplaner å sin sida lämnar hur-

frågan relativt oskriven för lärarna. 
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3. Litteraturöversikt 

Det här avsnittet är indelat i två delar. Den första delen redogör för tidigare forskning kring 

bedömning i skolan samt beskriver viktiga begrepp som används i senare avsnitt. Den andra 

delen beskriver studiens teoretiska utgångspunkt.  

3.1 Tidigare forskning 

Bedömning 

Christian Lundahl (2011) har gjort en studie bland lärare och elever kring bedömning och 

Lundahl menar att betyg, prov och skriftliga omdömen ”är olika former av 

kunskapsbedömningar, bedömningar av hur individer tillägnat sig kunskap” (Ibid, s.11). 

Dylan Wiliam (2013) menar att bedömningen är som en bro mellan undervisningen och 

lärandet (Ibid, s.61), att eleverna inte alltid lär sig de vi förutsatt att de ska lära sig under 

lektionerna och att bedömningen därför ”är den centrala processen i undervisningen” (Ibid, 

s.63). Wiliam (2013) har studerat forskningslitteratur för att se om det går och i så fall på 

vilket sätt det går att förbättra lärares arbete med bedömning. Wiliams forskning har kretsat 

mycket kring hur lärarna kan integrera bedömningen i sin undervisning då det enligt Wiliams 

sker bättre lärande för eleverna om det är en formativ bedömning som pågår i klassrummet 

(Ibid, s.12, 13).  

Två typer av bedömning 

När man talar om bedömning inom forskningen så delar man ofta in den i två olika typer, den 

summativa och formativa bedömningen. Ett försök att sammafatta forskningens definition av 

dessa kommer här att göras. 

I både den summativa och formativa bedömningen har urval av innehåll samt form en 

central aspekt när det gäller vad som anses viktigt att lära sig (Pettersson, 2010, s.10). När 

bedömning pågår så är det flera olika faktorer som påverkar utfallet. En viktig fråga att ställa 

sig är om det som bedöms är det som är viktigt eller om det är det som är lättast att bedöma? 

(Ibid, s.11) Vad är det som eleverna lär sig? Både när det gäller den summativa och den 

formativa bedömningen så är det bara möjligt att bedöma det som visas av eleverna varför det 

är av stor vikt att undervisningen ger eleverna möjlighet att på många olika sätt få visa sin 

kunskap och att eleverna verkligen förstår de frågor och uppgifter som de får (Ibid, s.15). 
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Att använda bedömning som kunskapsutvecklande gynnar alla elever men Pettersson 

(2010) beskriver också några olika risker. En av dessa är att det bara blir fråga om att se till att 

mål uppnås och fokus hamnar på svagheter och brister i kunskaper. Det är viktigt att lyfta 

fram syftet med undervisningen, kriterier, använda sig av olika undervisningsformer och 

återkoppling för att ge eleverna de bästa möjligheterna att utvecklas (Ibid, s.16). Även 

Lindström (2005) menar att syftet är väldigt viktigt, till och med det viktigaste när det gäller 

att välja bedömningsform, inte när det sker utan hur. Man menar att en formativ bedömning 

som enbart har som syfte att ta reda på vad eleverna har lärt sig då har en summativ form 

därför att den inte har som syfte att hjälpa eleverna framåt. Tvärtom kan också en 

provsituation användas för att utveckla lärandet om det inte bara fokuseras på resultatet utan 

också för att förbättra lektionerna och ge varje elev möjlighet att bygga på och bli medveten 

om sin kunskap (Ibid, s.13). Idag är bedömningen mycket mer komplex än det tidigare har 

varit, därför krävs det kunskap hos lärare om hur bedömning kan främja lärande och påverka 

undervisningen. Om det sker en bedömning där eleverna är delkatiga och blir medvetna om 

sin kunskap och att bedömningen alltid syftar framåt så ökar möjligheten för att det blir en 

kedja av ”Jag kan, jag vill och vågar” (Pettersson, 2010, s.17). 

Summativ bedömning 

Petterson (2010) beskriver den summativa bedömningen som tillhöranade mättraditionen där 

specifik kunskap mäts hos en individ och har en funktion att särskilja individer eller t o m 

länders kunskapsnivå som i internationella undersökningar som PISA (Ibid, s.12). Lundahl 

(2011) beskriver det som att denna form av bedömning som en sammanfattning av vad en 

elev har för kunskaper och att den mäts mot något förbestämt, Lundahl använder betygsskalan 

som ett exempel (Ibid, s.11).  

Formativ bedömning 

Enligt Wiliam (2013) så innebär den formativa bedömningen ”att få bästa möjliga bevis för 

vad eleverna har lärt sig och att sedan använda informationen för att avgöra vad som är nästa 

steg”(s.65). Wiliams redogör för fem strategier för formativ bedömning; att sätta upp 

lärandemål, att eleverna vet vad det ska lära sig (ibid, s.67), att sedan ta reda på vad eleverna 

vet, då det är den viktigaste faktorn för det fortsatta lärandet (Ibid, s.119), att ge effektiv 

feedback, all feedback är inte till elevernas fördel enligt Wiliam, utan kvalitén måste vara god 

för att det ska gynna elevernas inlärning (Ibid, s.121). Det är viktigt att feedbacken leder till 

tänkande, inte väcker känslor och ska vara relaterad till de lärandemål som eleverna tagit del 
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av (Ibid, s.145). Den sista strategin är kollaborativt lärande, där Wiliam beskriver hur eleverna 

på olika sätt kan bedöma varandra, kamratrespons eller kamratbedömning (Ibid, s.157). 

Kamratresponsen ska inte vara summativ där ett slutresultat ges, utan är endast till för att 

förbättra en klasskamrats arbete. Wiliams menar också att få ge kamratrespons är en väg för 

eleverna till att kunna äga sitt eget lärande, (Ibid, s.159). Ett sätt att komma dit är att få lära 

sig självbedömning, en inte helt enkel process som enligt Wiliam tar både tid och kraft (Ibid, 

s.171). 

Två svenska studier 

Törnvall (2001) har gjort en studie ”Uppfattningar och upplevelser av bedömning i 

grundskolan” bland grundskolelärare och grundskoleelever. I den del av studien där Törnvall 

riktar in sig på lärarna har syftet varit att ta reda på deras uppfattningar och erfarenheter av 

bedömning i sitt arbete. Studien innefattar svar från 127 lärare. 

Det framkommer två syften med lärarnas användning av bedömning, det ena är ett 

formativt- och det andra är ett summativt syfte. Det formativa syftet menar lärarna är bland 

annat att föra undervisningen framåt, se elevutvecklingen och för att få en samlad bild av vad 

eleverna behöver arbete vidare med. Det summativa syftet menar lärarna är att få kontroll och 

stöd över erhållen kunskap hos eleverna efter avslutade arbetsområden. Törnvall synliggör i 

sin studie att den formativa bedömningen inte förekommer i samband med betygsättning, där 

är det enbart summativa bedömningar som ligger till grund. Detta ska ha att göra med att det 

ska bli så rättvist som möjligt enligt lärarna. Således tolkar Törnvall det som att den 

summativa bedömningen är mer trovärdig (Ibid. s.107). 

I studien ”SAM-tal om bedömning och matematikkunnighet - En studie av lärares 

tankestilar” har Wettergren (2013) analyserat fokusgruppsamtal mellan lärare kring 

bedömning. I studien har sammanlagt 12 lärare deltagit från två olika grundskolor. I analysen 

kring lärarnas tankestilar har Wettergren sökt efter likheter i deras sätt att resonera kring vad 

som är viktigt att bedöma (Ibid. s.37).  

I sitt resultat skriver Wettergren att det framkommer både summativa och formativa former 

av bedömning i lärarnas samtal (Ibid. s.65).  Att få visa vad man kan både skriftligt och 

muntligt är lärarna överrens om är av stor vikt. Lärarna menar också att de resultat som 

eleverna får påverkar undervisningen på olika sätt. Dels så får läraren själv respons på sin 

undervisning samt kan anpassa den till elevernas olika kunskapsnivåer (Ibid. s.78).  

Wettergren har kommit fram till att de två undersökta skolornas lärare har fler likheter än 

skillnader i sina samtal kring bedömning. Ett av slutresultaten är att lärarna anser att 
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”bedömning bör ske hela tiden” […] ”den formativa bedömningen ses som överordnad” (Ibid. 

s.94) och ligger till grund för att föra undervisningen framåt. Dels genom ändrat innehåll i 

undervisningen men också genom att anpassa den till eleverna.  

Dessa två studier visar på att lärare anser sig använda både formativa- och summativa 

former av bedömning men att det skiljer sig åt vilken av dessa former som väger tyngre än 

den andra.  

Betyg 

Nordgren & Odenstad (2012) beskriver några generella funktioner som betygen har. Den 

första är en urvalsfunktion där rangordning och förtur till utbildning är exempel.  Betygen 

som ges idag kan också ge information till eleven om vilka kunskaps mål som nåtts och vad 

som behövs förändras för att nå vidare. Tidigare så var funktionen mer att mäta eleverna emot 

varandra. Vidare har betygen en kontrollfunktion där skolors resultat jämförs både nationellt 

och internationellt. Nordgren & Odenstad (2012) talar också om en motivationsfunktion där 

betygen skulle verka som en sporre att arbeta mer för att nå högre betyg, men de påtalar också 

att det också kan få den motsatta effekten för vissa elever. Den sista funktionen som tas upp är 

att betygen kan fungera som disciplinering där betygen visar resultatet av prestationerna under 

en utbildning och där den som sätter betygen har makten av att avgöra värdet av det 

genomförda arbetet (Ibid, s.14). 

Utvecklingssamtal 

Utvecklingssamtalets tanke är att det ska ske ett samtal mellan två eller fler parter där alla får 

samma rätt att uttala sig, den ska vara likvärdig. I samtalet ska det ges möjligheter till att föra 

fram tankar och känslor. Samtidigt som det ska vara ett jämlikt samtal så är det också ett 

värderande samtal. Elevens prestationer läggs fram och kommer då att värderas av både 

läraren, föräldrar och eleven själv. Utvecklingssamtalet är ett planerat möte som läraren är 

skyldig att kalla till (Oldbring, 2001, s.14, 15). 

3.2 Teoretiska utgångspunkter 

Här presenteras den teoretiska utgångspunkt som har använts som analysverktyg för denna 

studie. Både en beskrivning av dess tillämpbarhet och historiska ursprung.  

Fenomenologi 

Fenomenologin är en kvalitativ analys metod och ”syftar till att beskriva människors 

upplevelser av fenomen” (Larsson, 1986, s.11). Enligt Larsson kan det handla om att beskriva 
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människors känslor men också vad människor menar med till exempel ett specifikt objekt. 

Stensaasen och Sletta (1997) skriver att fenomenologin och fenomenologerna har ett focus på 

hur en individ ser ”på det som sker här och nu”(Ibid, s.90) och man menar att det påverkar hur 

individen uppfattar att den agerar och på vilket sätt den gör det. Gerd Lindgren (1994) menar 

att forskaren måste lägga undan sina förutfattande meningar och egna erfarenheter, för att 

kunna ge sig in i ett forskningsområde med nyfikenhet och nya öppna ögon (Ibid, s.91). 

Bjurwill (1995) talar här om observationen som bygger på verkligheten och erfarenheter 

(Ibid, s.126). Sen följer, enligt Lindgren (1994) ett arbete med att leta efter mönster eller 

kanske kategorier för att på något sätt kunna förstå och bilda ”begrepp som koncentrerar 

iakttagelserna i materialet” (Ibid, s.92), analys och beskrivning enligt Bjurwill (1995), där 

analysen ska skapa mönster i observationsmaterialet och försöka se hur de passar ihop för att 

sen hitta rätt ord som beskriver fenomenet (Ibid, s.126).  

Fenomenologin grundar sig mycket i en mans verk, Edmund Husserl, en tysk-tjeckisk 

matematiker och filosof som levde 1859-1938. Husserl ville bana vägen för ett nytt sätt att 

tänka och se på vetenskapen (Bjurwill, 1995, s.5). Han ansåg att naturvetenskapen var för 

”enögd och fixerad på det som man förväntar sig ska finnas i objektet”(Ibid, s.48) och ansåg 

att det behövdes en mer humanistisk och reflekterande hållning för att inte missa viktiga 

fenomen när det gäller till exempel mänskliga sammanhang i den värld vi lever i (Ibid, s.48). 

Bjurwill beskriver fenomenologin utifrån det fenomenologiska huset eller det husserlska huset 

där 7 våningar utgör olika utvecklingssteg inom fenomenologin (Ibid, s.8). Han menar också 

att man kan dela in dessa våningar i två avsatser när man talar om det fenomenologiska 

arbetssättet. När man talar om att visa på den struktur som framkommer i fenomenet då 

förhåller man sig till den första avsatsen, ett pusselläggande, men väljer man att bege sig mot 

den andra avsatsen så söker man efter ”det som är mest centralt eller typiskt för fenomenet, 

mot sakens natur” (Ibid, s.123).  
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare uppfattar sitt användande av pedagogisk 

bedömning samt om det framkommer någon skillnad i deras uppfattning kring sin bedömning 

när det gäller utvecklingssamtal och betygsättning. 

 

Frågeställningar: 

1. Vilka bedömningsformer anser lärarna att de använder sig av? 

2. Framkommer det någon skillnad när det gäller bedömning för utvecklingssamtal och 

betygsättning.  
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5. Metod 

I det här avsnittet kommer den metod som har valts för studien att presenteras, en motivering 

kring valet av respondenter samt en presentation av hur analysarbetet har genomförts kommer 

att läggas fram.  

5.1 Urval 

De lärare som har deltagit i studien har arbetat som lärare mellan fyra och fyrtiofem år. Ett 

kriterium var att de lärare som skulle delta i studien hade arbetet med bedömning både inför 

utvecklingssamtal och betygsättning, då frågor kring detta är det som arbetet grundar sig på 

och är av stor betydelse. Att informanterna hade de erfarenheter som krävdes för att delta 

(Esiasson, 2012, s 258). Det var också viktigt att de lärare som intervjuades sade sig ha tiden 

och intresset av att samtala kring sitt arbete med bedömning och att det inte blev ett tvång 

eller att de ställde upp för att de kände att de måste. Urvalet skedde därför via samtal med de 

berörda lärarna för att på bästa sätt kunna förmedla mitt mål med intervjun och också få varje 

lärares synpunkt och tankar kring detta. Det resulterade i tre engagerade och samtalsvilliga 

respondenter med många tankar kring arbetet med bedömning. De deltagande lärarna arbetar 

eller har arbetat i grundskolan från årskurs 1-9. Den breda spridningen mellan årskursena var 

inget medvetet eller planerat val för studien. Den tidsbegränsning som fanns för studien 

gjorde att studien genomfördes med de lärare som sade sig ha tiden och engagemanget under 

denna period. 

 

Presentation av lärarna 

Lärare A har arbetat i sammanlagt fyrtiofem år, trettioåtta år som klasslärare på lågstadiet och 

de senaste sju åren som resurs till tre pojkar. Lärare A har en småskollärarutbildning i 

grunden och undervisar idag i svenska och matematik, men har undervisat i de flesta ämnen 

under tidigare år som lågstadielärare. Lärare A har satt betyg under en begränsad tidsperiod. 

Man satte då betyg även i årskurs 3 på vårterminen, detta var i mitten på 90-talet enligt 

respondenten. 

 

Lärare B har arbetat inom skolverksamheten sedan fyra år tillbaka, började arbeta som resurs 

till en elev för att sedan mer och mer gå över till att undervisa i helklass. Idag är lärare B 

klasslärare i en årskurs 5 och undervisar även i årskurs 6. Lärare B har i sin examen so, 
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svenska, matematik, musik, idrott, svenska 2 och bild. Lärare B satte betyg första gången 

hösten 2012 i so och svenska. 

 

Lärare C började arbeta som lärare 1968 på mellanstadiet. Har en folkskollärarexamen i 

grunden och läste senare vidare och fick behörighet för högstadiet samt läste sedan även till 

speciallärare. Lärare C arbetar sedan 1984 som speciallärare för elever som behöver 

komplettera eller läsa upp sina betyg efter grundskolan och undervisar idag i matematik och 

engelska med elever som är 16-20 år.  

5.2 Metod för datainsamling 

Den metod som valts för att besvara studiens två frågeställningar kring lärarnas val av 

bedömningsformer och om det finns några skillnader i detta arbete när det kommer till 

utvecklingssamtal och betygsättning, är en kvalitativ samtalsintervju med för studien lämpliga 

respondenter. Under intervjun har samtalen spelats in med en liten diktafon som varit placerad 

på lämpligt avstånd med tanke på ljudkvalité och att inte störa och påverka respondenterna. 

Diktafonen har varit påslagen under hela intervjun.  

Valet på samtalsintervju som metod gjordes därför att syftet med studien är att undersöka 

olika frågeställningar kring lärares uppfattningar och beskrivningar kring sitt 

bedömningsarbete, som Esiasson (2012) säger kan en samtalsintervju leda till ett 

”synliggörande, hur fenomen gestaltar sig” (Ibid, s.252). Det ges också möjlighet att ställa 

följdfrågor och att ha en uppföljning när man använder sig utav en samtalsintervju. Intervjun 

är av respondentkaraktär där läraren och dennes uppfattningar är i fokus. 

5.3 Analysmetod 

I detta arbete så kommer inriktningen ligga på att beskriva fenomen utifrån insamlad empiri 

(Larsson, 1986, s.13), vilket här kommer att innebära att en kvalitativ analys av transkriberade 

intervjuer kommer att genomföras. Empirin utgörs av tre lärares beskrivningar kring sin 

användning av bedömning. Det kommer att handla om deras uppfattningar av sitt arbete, ”en 

observation av fenomenet, från den egna upplevelsen” (Bjurwill, 1995, s.87). Det har sin 

utgångpunkt i den första avsatsen i den fenomenologiska trappan som enligt Bjurwill 

analyserar hur fenomen kan visa sig på olika sätt och hur jag i min tur uppfattar och förstår 

dem (Ibid, s.122). 
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5.4 Arbetets genomförande 

5.4.1 Transkribering 

När de planerade intervjuerna blivit genomförda så transkriberades dessa så ordagrant som 

möjligt, vid några tillfällen så blev det en omsägning av samma innehåll av läraren, varför det 

då gjordes en noggrann bedömning av vad som var väsentligt att ta med utan att tappa viktig 

substans i materialet. Detta skedde bara vid något enstaka tillfälle under de tre 

transkriberingarna.  

5.4.2 Observerande fasen 

Efter detta så inleddes ett stort arbete med att läsa och observera empirin i det transkriberade 

materialet. Detta gjordes flera gånger så att dessa blev kända och lättare att arbeta med under 

nästa fas. 

5.4.3 Analys fasen - identifiera viktiga begrepp 

Nästa steg i arbetet var att tolka och identifiera viktiga begrepp, ordval och beskrivningar ur 

varje enskild transkriberad intervju. Dessa placerades in under fyra olika teman. Dessa teman 

utgår från intervjufrågorna (se bilaga 1);  

 

 Tema 1: bedömning 

 Tema 2: utvecklingssamtal 

 Tema 3: betygsättning 

 Tema 4: bedömning inför utvecklingssamtal och betygsättning 

5.4.4 Beskrivande fasen - gemensamma uppfattningar 

Efter att varje enskild lärares uppfattningar (se bilaga 2) tolkats och beskrivits under ovan 

nämnda teman, genomfördes ett arbete med att hitta gemensamma uppfattningar ur denna 

empiri. Detta genomfördes genom att söka efter gemensamma begrepp, ordval och 

beskrivningar. Denna empiri ställdes sedan mot studiens två frågeställningar och utgör det 

gemensamma resultatet och analysen. 

5.5 Etiska perspektiv 

Vetenskapsrådets fyra grundläggande reglerna för forskning har tagits i beaktande inför denna 

intervju; Informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (www.codex.vr.se). 

Innan intervjutillfällena har informanterna, de tre lärarna, blivit informerade muntligen vilket 
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syfte som intervjun har och vilka frågeställningar som studien ska söka svar på. Dessutom har 

respondenterna blivit informerade om deras val att svara på de frågor som ska ställas samt 

kring anonymitet och sekretess kring studien. Det vill säga att den intervjuades identitet inte 

kommer att kunna spåras för de som läser studien samt att de uppgifter som inhämtas under 

intervjun endast kommer att användas i det syfte som har presenterats. Denna information har 

delgivits respondenterna även vid varje enskilt intervju tillfälle. 

5.6 Reflektioner över metoden 

Att genomföra dessa intervjuer har på ett sätt varit ganska svårt och tidskrävande men också 

väldigt givande rent kunskapsmässigt kring ämnet. Att skapa en intervjuguide som speglade 

de frågeställningar som studien grundar sig på var svårt, dessa frågor fick omformuleras ett 

antal gånger innan de kändes som att de stämde överrens med vad som var intervjuernas mål. 

När det gällde att hitta lämpliga respondenter som hade möjlighet, vilja och tid att ställa upp 

krävde en del sökande och ringande. När det sedan var dags att genomföra intervjuerna så var 

det ganska lätt att få till en bra stämning och ett ganska avslappnat intervjuklimat, och de 

lärare som intervjuades delade gärna med sig av sina erfarenheter och uppfattningar utan 

problem. Den största prövningen var att hålla intervjun till de frågor som skulle besvaras, vid 

ett flertal tillfällen så gled samtalen utanför dessa frågor, men var i sig väldigt intressanta men 

tog tid i anspråk och intervjuerna kunde ha varit mer tidseffektiva. Men de spontana samtalen 

kan också ha bidragit till de svar som lärarna gav och kanske kan ha bidragit till de resultat 

som denna studie har resulterat i. Eftersom denna studie baserar sig på uppfattningar kring 

bedömning så passar denna form av metod väl till syftet. Utan en samtalsintervju med lärarna 

kring dessa frågor hade dessa inte kunnat besvaras på det sätt som det nu kunde. En enkät 

hade inte fått den variation av svar som fåtts genom samtalen, följdfrågor hade inte kunnat 

ställas och de känslor och reflektioner kring speciellt betygsättning som lärarna hade kunde 

troligen inte ha påvisats på samma sätt med en enkät. 

 

5.7 Validitet och reliabilitet 

Validitet påvisar vilken relevans det empiriska materialet som är insamlat har till det syfte och 

frågeställningar som studien har. Denna studies syfte var att undersöka uppfattningar hos 

lärare kring bedömning. Den metod som valdes för att samla in det empiriska materialet 

ansågs väl lämpad för att genomföra arbetet.  Genom en kvalitativ samtalsintervju går det att 

komma åt oväntade svar och kunna se hur fenomen uppträder, synliggörande, då det sker ett 

samtal mellan respondent och intervjuare (Esiasson, 2012, s.251, 252). Esiasson (Ibid) 
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beskriver olika användningsområden för samtalsintervjuer, och område 2 handlar just om 

”När vi vill veta hur människor själva uppfattar sin värld” (Ibid, s. 253) vilket är syftet med 

denna studie. Vi vill veta hur lärarna uppfattar sitt arbete och inte hur eller vad de egentligen 

gör.  

För att få en såg hög reliabilitet av studien som möjligt, tillförlitlighet kring materialet, så 

spelades de tre genomförda intervjuerna in med en diktafon med god ljudkvalité. Efter detta 

så transkriberades intervjuerna näst intill ordagrant för att inte missa något i det som hade 

sagts under intervjuerna. Alla respondenterna har intervjuats utifrån samma intervjuguide för 

att få ett så lika grundmaterial som möjligt (Ibid, s.63). Då det till materialet inte tillfördes så 

mycket ny empiri att använda i studien vid den tredje och sista intervjun så ansågs det som 

tillräckligt varför fler intervjuer inte gjordes (Ibid, s.257).  
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6. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras det gemensamma resultatet och analysen för studien. En viktig 

aspekt att förhålla sig till är att de tolkningar som har gjorts under analysarbetet kan ha 

påverkats av mina egna uppfattningar av innehållet i materialet, även om utgångspunkten och 

tanken bakom studien är att det är informanternas uppfattningar och beskrivningar kring 

bedömning som är det intressanta. 

Lärarna har avidentifierats och kommer i texten bara att nämnas som lärare A, lärare B och 

lärare C. I texten förekommer hänvisningar till de tre intervjuerna och förkortas enligt 

följande: Int står för intervju följt av 1 (intervju med lärare A), 2 (intervju med lärare B) eller 

3 (intervju med lärare C), sedan följs detta av en siffra och en bokstav, exempel 1a, vilket 

menas med fråga 1 och svar a, dessa är markerade på detta sätt i intervjutranskriberingarna. 

En hänvisning kan då se ut som följande; (Int1, 3b) vilket betyder Intervju 1, fråga 3 och svar 

b. 

6.1 Gemensamt resultat och analys 

Resultatet har här tolkats och analyserats utifrån de gemensamma beskrivningar som har 

framkommit ur intervjuerna och som identifierades under dessa fyra teman; bedömning, 

utvecklingssamtal, betygsättning samt bedömning för utvecklingssamtal och betygsättning. 

Empirin ur det materialet har sedan använts för att besvara de två frågeställningarna för 

studien: 

1. Vilka bedömningsformer anser lärarna att de använder sig av? 

2. Framkommer det någon skillnad när det gäller bedömning för utvecklingssamtal och 

betygsättning. 

6.1.1 Bedömning 

När det gäller bedömning så uppfattas två grundtankar som gemensamt för de tre lärarna; att 

allt räknas in i bedömningen av elevernas kunskaper och att flera olika former av bedömning 

beskrivs av alla tre lärarna. 

Vi jobbar efter de att allt ni gör, allt ni gör ska samlas för att ni ska ju hela tiden ge oss som ska 

bedöma er så mycket underlag som möjligt så att vi som ska bedöma er kan göra de på vilket 

sätt de än e….så ska de sparas så att vi får underlag av material att titta på…..varenda liten 

anteckning ni har gjort…allting (Int3, 6a). 
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Törnvall (2001) och Wettergren (2013) visar också på i sina studier att lärare anser sig 

använda många olika former av bedömning i sitt dagliga arbete, både formativa och 

summativa.  

Wiliams (2013) menar att den formativa bedömningens motiv är att på bästa möjliga sätt 

kunna visa elevernas kunskaper och sedan kunna avgöra vad som blir nästa steg (Ibid, s.65). 

De fem strategier kring arbetet med formativbedömning som Wiliams (2013) beskriver i sin 

bok tolkas till viss del också i de tre lärarnas beskrivningar om sitt arbete med bedömning i 

olika omfattning. Speciellt lärare B uppfattas använda sig både av begrepp samt innebörd. De 

strategier som Wiliams talar om är att eleverna ska veta vad de ska lära sig (Ibid, s.67), här 

talar lärarna om delaktighet. Lärarna i Törnvalls (2001) studie talar om att eleverna behöver 

motivation och självkännedom för att ta ansvar för sitt lärande och för att kunskapsinlärning 

och resultat ska öka.  

Nästa strategi är att ta reda på vad eleverna vet (Wiliam, 2013, s.119), lärarna talar här om 

att ta reda på kunskapsnivå, prov och diktamen. Proven tolkas som att ha funktionen både som 

att kolla av vad eleverna kan vid en viss tidpunkt och för att lägga upp underviningen efter 

den kunskapen, alltså både en summativ och en formativ funktion. Både lärare B och C talar 

om att de kan se en förändring kring utformningen och funktionen av prov idag och deras 

uppfattning är att eleverna idag ska få möjlighet att visa sin kunskap på flera olika sätt, att 

processen är viktig. Pettersson (2010) menar just detta, att undervisningen måste utformas så 

att eleverna ges möjlighet att visa sin kunskap på mer än ett sätt (Ibid, s.15). I både 

Wettergren (2013) och Törnvalls (2001) studier framkommer att bedömningen har funktionen 

att bland annat stämma av kunskaper vid specifika tillfällen samt att föra undervisningen 

framåt. Wettergren (2013) skriver att lärarna i sin studie anser att det är av stor vikt att 

eleverna får möjlighet att visa sina kunskaper på flera sätt, att detta bör ske både muntligt och 

skriftligt.  

Den tredje strategin enligt Wiliams (2013) är att ge feedback (Ibid, s.121), lärarna 

använder ordet samtal vid flertalet tillfällen vilka tolkas som att lärarna ger eleverna feedback 

på och kring deras arbete och vad som behöver utvecklas. Den fjärde och femte strategin 

handlar enligt Wiliam om kamrat- och självbedömning som en väg till att eleverna ska bli 

förtrogna med sin egen kunskap (Ibid, s.157, 171). Lärare B säger sig använda både 

kamratrespons och självbedömning i sitt bedömningsarbete medan lärare A inte nämner det i 

de termerna med talade om att eleverna hjälper varandra och lärare C använder sig av ordet 

delaktighet.  
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Uppfattningen kring lärarnas användning av bedömning är att både summativa och 

formativa former används i undervisningen. De mer summativa formerna prov och diktamen 

beskrivs användas för att ta reda på vart eleverna ligger kunskapsmässigt och för att inte missa 

att någon elev saknar kunskaper inom något område. När lärarna talar om detta så tolkas det i 

många fall som att syftet ändå är att ge eleverna möjlighet att jobba vidare med det som de 

saknar kunskaper kring, alltså en formativ form. Lindström (2005) menar här att prov också 

kan utnyttjas för att förbättra lektioner och visa för eleverna vad de behöver arbeta vidare 

med, alltså en formativ form (Ibid, s.13). 

 

6.1.2 Bedömning inför utvecklingssamtal och betygsättning  

Lärarnas uppfattning av bedömningsarbetet inför utvecklingssamtal och betygsättning är att 

detta genomförs på ett likartat sätt, att processen upplevs som densamma inför dessa två olika 

arbeten. Lärarna säger att allt eleverna gör ska ligga till grund för den bedömning som ska 

göras.  Detta menar också Pettersson (2010) är viktigt för att på ett rättvist sätt kunna bedöma 

det som ska bedömas (Ibid, s.15). Detta framkommer också i Wettergrens (2013) resultat där 

lärarna uttrycker en oro att om endast skriftliga prov ligger till grund för bedömningen så kan 

det vara svårt att avgöra om man det som ska bedömas verkligen bedöms. Lärarna i studien 

anser att de formativa bedömningsformerna är ”överordnade” (Ibid, s.94). I Törnvalls studie 

(2001) så skiljer sig lärarnas uppfattning kring användning av bedömningsformer något från 

detta. I studien framkommer att lärarna endast använder sig av summativa bedömningsformer 

inför sin betygsättning. Detta ska ske för att det enligt lärarna då blir mer rättvist.  Lärarna 

talar annars om att allt som eleverna gör ska bedömas och föra undervisning- och 

elevutveckling framåt.  

Om man tittar på utvecklingssamal och betygsättning var för sig, så framkommer 

skillnader i lärare A, B och C:s uppfattningar kring dessa. När det gäller utvecklingssamtalet 

så sägs samtalet med eleven vara viktigt. Oldbring (2001) beskriver utvecklingssamtalet som 

ett samtal där alla berörda parter ska få chansen att yttra sig, att de ska vara ett jämlikt samtal 

(Ibid, s.14).  

 

…då var det liksom att läraren och föräldern och så, man försökte se till att man inte pratade 

över huvudet på barnet…he…he…utan att ungen verkligen skulle vara me…de tyckte jag var så 

himla viktigt för det var ju om barnet det handlade om... (Int1, 7b). 
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…på vår skola har vi individuella utvecklingssamtal elevledda…så där e de jätte stort jobb 

innan…att eleverna är medvetna om hur de ligger till (Int2, 5a). 

Men att utvecklingssamtalet även är ett värderande samtal där elevens prestationer 

presenteras för föräldrar och elev och som de då ska förhålla sig till (Ibid, s.15).  Detta 

beskriver också de tre lärarna som en del av utvecklingssamtalet. Att det förs samtal kring hur 

de går och hur eleverna ligger till i sitt arbete, om uppsatta mål kommer att nås eller inte och 

om inte vad man då ska göra för att nå dit.  När det gäller betygsättningen så urskiljs två 

begrepp; känslor och kollegor. Alla de tre intervjuade lärarna beskriver betygsättning som 

känsloladdat, jobbigt, svårt och att de skapar osäkerhet hos dem själva. Kollegor blir i 

betygssättningsarbetet väldigt viktiga som stöd. 

…å de va ju alltid en vånda…fy farao…de va hemskt…[…] …å de har aldrig varit bra för hur 

kan man glädja en elev å säga att ja du har en stark tvåa de e nästan som en trea…för på pappret 

står de i alla fall den där jädra siffran… (Int3, 4a, b). 

De uppfattningar som lärarna beskriver kring betygsättningen, när det ses utifrån 

fenomenologins synsätt, är okända eller oväntade fenomen (Bjurwill, 1995, s.75). De är också 

uppfattade genom andra människors erfarenheter vilka vi inte vet någonting om, utan helt 

enkelt får lita på (Ibid, s.87). 
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7. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare uppfattar sitt användande av pedagogisk 

bedömning samt om det framkom någon skillnad i deras uppfattning kring sin bedömning när 

det gäller utvecklingssamtal och betygsättning.  

Frågeställningarna som besvarats i studien och som diskussionen är uppbyggd kring är:  

1) Vilka bedömningsformer anser lärarna att de använder sig av?  

2) Framkommer det någon skillnad när det gäller bedömning inför utvecklingssamtal och 

betygsättning?  

 

Vilka bedömningsformer anser lärarna att de använder sig av?  

De tre intervjuade lärarna i studien anser sig använda både formativa och summativa 

bedömningsformer i sitt arbete.  Likheterna i deras beskrivningar är fler än de som skiljer dem 

åt. I många fall är det lärarnas språkbruk som skiljer och inte innebörden av 

bedömningsarbetet och dess former. Lärarna skiljer på summativa- och formativa former av 

bedömning när de talar om syfte och hur de arbetar, men ingen tydlig skillnad kan ses i hur 

det påverkar eleverna och det fortssatta arbetet i skolan. Lärarna talar bland annat om att 

stämma av kunskaper med prov, vilket fyller ett summativt syfte. Samtidigt så talar lärarna 

också om att allt eleverna gör, även prov, ska fungera som underlag för elevernas fortsatta 

utveckling, vilket då har en formativ form. De olika formerna av bedömning uppfattas 

komplettera varandra och bidrar var och ett till att föra undervisningen och elevernas 

kunskapsutveckling framåt. Om man jämför resultatet av hur lärarna anser sig arbeta och hur 

forskningen menar att eleverna gynnas på bästa sätt så är lärarna i denna studie, precis som 

lärarna i Törnvall (2001) och Wettergrens (2013) studier, på rätt väg. Att använda sig av 

varierande former av bedömning där eleverna får visa sina kunskaper på olika sätt skapar 

förutsättningar för ökad kunskapsinlärning menar ju Pettersson (2010) och Wiliam (2013).  

 

Framkommer det någon skillnad när det gäller bedömning inför utvecklingssamtal och 

betygsättning?  

Samtliga lärare säger sig uppfatta bedömningsarbetet inför utvecklingssamtal och 

betygsättning väldigt lika och menar att det inte går att skilja mellan dessa arbeten. Alla 

kunskaper som eleven har visat upp ska beaktas vid båda dessa tillfällen. När lärarna 

beskriver själva utvecklingssamtalet och betygsättningen framkommer det däremot vissa 
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skillnader. Lärarna beskriver utvecklingssamtalet som ett samtal mellan lärare, elev och 

föräldrar där alla ska få möjlighet att framföra sina tankar och åsikter, det är ett elevnära 

samtal. När det sedan kommer till att tala om betygsättningen så sker det ett skifte i samtliga 

lärares språkbruk. De talar om osäkerhet kring sitt eget kunnande, att det är väldigt jobbigt 

och till och med att de våndas inför betygsättningsarbetet. Att behöva definitivt bedöma 

någons förmågor och kunskaper vid en slutpunkt. Detta kan inte ses vid något tillfälle i deras 

beskrivning av utvecklingssamtalet som tolkas som positivt och utvecklande för både lärare 

och elev. Oldbring (2010) talar, precis som lärarna i studien, om att formen för ett 

utvecklingssamtal är att alla parter är delaktiga och att eleven är i fokus (s.14,15). 

Betygsättningen beskrivs däremot av Nordgren och Odenstad (2012) som ett sätt att informera 

om att en elev måste uppnå ytterligare mål för att kunna få ett högre betyg. Nordgren och 

Odenstad tar även upp risken med att eleverna, istället för att bli motiverade att höja sitt 

betyg, blir nedtryckta och uppgivna (Ibid, s. 14). Det här är också som något som lärarna i 

denna studie är oroliga för i sitt arbete med betygsättningen.  
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8. Konklusion 

Denna studie visar att lärarna anser sig arbeta med och använda sig av bedömning på ett 

varierat sätt. De menar att de använder sig av både formativa och summativa 

bedömningsformer. Dessa bedömningar ligger till grund för det fortsatta arbetet i 

klassrummet, utformningen av lektioner och elevernas individuella utvecklingsplaner. 

När det gäller om det finns några skillnader mellan bedömningsarbetet inför 

utvecklingssamtal och betygsättning, så anser lärarna att det arbetet inte skiljer sig åt utan att 

det sker på ett likartat sätt. Det som däremot framkommer är att under utvecklingssamtalen så 

talas det om elevnära händelser som till exempel uppförande och förmågan att passa tider 

vilket inte framkommer vid betygsättningen. Däremot så visar studien på att lärarna upplever 

betygsättningen som väldigt jobbig, till och med att den genomförs med vånda. 

Att försöka förstå lärarnas uppfattning kring betygsättningen skulle vara en intressant 

infallsvinkel för en ny studie vid ett annat tillfälle. Att försöka förstå orsakerna bakom deras 

beskrivningar kring känslor och vilka bakomliggande faktorer som kan finnas för att de 

upplever arbetet med betygsättning som krävande och svårt. I denna studie så ställdes inte 

frågor för att besvara detta. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? Vilken examen har du? 

1.1. I vilka åldersgrupper har du arbeta under denna tid? 

1.2. I vilken åldergrupp arbetar du just nu? 

1.3. Vilka ämnen undervisar du i nu? 

 

2. Har du satt betyg någon gång? När var det senast i sådana fall? 

2.1. I vilket/vilka ämnen satte du då betyg? 

2.2. Hur många elever betygsatte du vid detta tillfälle? 

2.3. I vilken årskurs gick dessa elever? 

 

3. Har du arbetat med bedömning för utvecklingssamtal? 

3.1. När var det senast i sådana fall? 

3.2. I vilken årskurs gick dessa elever? 

 

4. Hur ser du på lärande? 

4.1. Hur sker lärande på bästa sätt? 

4.2. Vad behöver eleverna för att tillgodogöra sig kunskaper? 

 

5. När du ska ta reda på en elevs kunskapsutveckling inom ett visst ämnes/arbetsområde, 

vilka former av bedömning använder du dig av då? 

5.1. Vad har de olika bedömningsformerna för syften?  

5.2. Vad är det som styr valet av bedömningsform? 

 

6. Finns det någon skillnad mellan att bedöma kunskaper för betygsättning och för 

utvecklingssamtal? (T ex tillvägagångssätt, form, styrning av matriser eller annat) 

6.1. Hur resonerar du kring bedömningsmaterial inför betygsättning och 

utvecklingssamtal? 

6.2. Är syftet olika när det gäller ett utvecklingssamtal och betygsättning, i så fall 

vilket/vilka? 

 

7. Tycker du att ditt arbetssätt och resonemang kring bedömning har ändrats under din 

verksamma tid som lärare?  

7.1. På vilket sätt har det försändrats? 
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7.2. Är det ett lättare arbete för dig idag?  

7.3. På vilket sätt? 

 

8. När du ska utforma ett prov, vilka tankar och syften finns det bakom detta arbete? 

8.1. Är det alltid lika eller skiljer det sig åt från gång till gång?  

8.2. Har du någon mall/form som du alltid arbetar efter? 

 

9. Om du har satt betyg vid flera tillfällen, tycker du att det har blivit någon förändring kring 

hur du får arbeta med betygsättningen? 

9.1. På vilket sätt då anser du? 

9.2. Har det blivit lättare eller svårare att betygsätta? 

 

10. Kan du arbeta på det sätt som du önskar med bedömning eller är det någon yttre faktor 

som påverkar detta negativt? Om svaret är nej, hur skulle du vilja arbeta med bedömning? 

 

11. Har du fått något stöd eller hjälp (utbildning) att utveckla dina bedömningsformer och i 

hur du kan använda dig av dessa? 
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Bilaga 2: Analysmaterial – enskilda uppfattningar 

Teman  

Här redovisas varje lärares tolkade uppfattningar inom studiens fyra teman, vilket är de 

material som har utgjort grunden för den enskilda analysen och resultatet. 

 

Tema 1 - Bedömning 

Lärare A: prov – teckningar – diktamen – friskrivning – skrivböcker – visa upp – samtala 

kring vad som behöver utvecklas – komma överens om vad man ska träna på – visa allt – 

föreberett ordentligt – att de räcker upp handen – hur mycket de förstår – hur det ser ut i deras 

böcker – att de arbetar – hur de läser – fri skrivning – diktamen - lägga ihop allt - checka av 

och kolla vad de kan så man inte missar någonting, att man ser alla – stämma av att de förstått 

– kolla att de kan så vi kan gå vidare 

Lärare B: bedömer hela tiden - checka av vad de kan och inte kan – oförberett test - 

självbedömning – samtal – ta reda på kunskapsnivå – direkt respons både muntligt och 

skriftligt – redovisa – prov – muntliga redovisningar enskilt eller i grupp – prata med eleverna 

om hur de ligger till – dokumentera efter lektioner, iakttagelser av förmågor eller annat som 

eleverna har gjort/reflektera – hellre mycket underlag än för lite – olika i olika 

ämnen/geografi mycket checkande av kunskap – elevresponser – klassrumsklimat – mest 

muntlig respons, kan säga vad eleven kan arbeta vidare med och hur de har tänkt – få göra 

frågor till prov och läxförhör/blir medvetna och får fundera över svaret och hur det ska 

bedömas - tydligt idag att de inte är att rabbla bara fakta utan kunna uttryck och resonera – 

checka av – kolla av kunskapsnivån 

Lärare C: individuella – täta avstämningar – lägger upp planer – allt ska samlas in för att ge 

oss som bedömer så mycket underlag som möjligt – samtal kring planerna, hur de går och så – 

eleven delaktigt – helheten är de som gör någonting – kunskapen bedöms efter en kontinuitet 

hur du har gjort – prata matte, få berätta hur man tänker – använda material för att visa sin 

kunskap – kunna få visa sina kunskaper på mer än ett sätt när de ska bedömas – prov, ska inte 

vara att man tjoffar ihop tusen sidor å gör man provet en dag och glömt allt nästa – små 

”kommer du ihåg” prov, avdramatisera dessa prov, kolla vad de kan – nationella proven har 

blivit positivt bättre, mäta hur de tänker, kan få visa vägen fram till svaret – se 

lösningsförmågan 
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Tema 2 - Utvecklingssamtal  

Lärare A: samtala med förälder och barn – hur tycker du att de har gått – idag leder eleven 

samtalet 

Lärare B: individuella – elevledda – stort jobb innan – eleverna medvetna hur de ligger till – 

självbedömning - är en process – skriva kommentarer – samtala med alla lärare – vilka 

förmågor som behöver jobbas med  

Lärare C: samtal kring hur de går – bjuder in anhöriga 2 ggr/termin – kommer du att nå dina 

mål 

 

Tema 3 – Betygsättning  

Lärare A: svårt – att vara riktigt rättvis – blir sån konkurens – en plåga varje gång – 

osäkerhet, ger jag för lågt eller ger jag för högt – en del barn mår riktigt dåligt 

Lärare B: osäkerhet - litar inte riktigt på sig själv – tillsammans i arbetslaget – titta på hur 

man kan tänka och visa hur vi har tänkt (göra tillsammans med andra) – process – svårt – 

knepigt, de som ligger på gränsen mellan F & E – lägga känslorna på hyllan – tufft - väl 

dokumenterad – bra med sambedömning t ex vid de nationella proven – flera lärare har tittat – 

man kan många ggr vara snällare än man borde vara – skönt att ha fler med samma bild av 

eleven – material att tillgå 

Lärare C: vånda – de var hemskt – hur kan man glädja en elev att du har en stark tvåa nästan 

trea när de ändå står en tvåa där på pappret – kan rysa över när jag tänker på de – lät en annan 

lärare bedöma, så att ingen trodde de var ett julklappsbetyg – kunna se framtida lärare i 

ögonen att de här har jag förtjänat – att behöva säga att de inte räcker, du har kämpat men 

behöver prestera mer – flera i bedömningarna av betyg – lätt att bli subjektiv – lätt att bli 

blind, man är inte mer än människa – kollegor hjälps åt, så här ser lösning ut om den är på c-

nivå, f-nivå och a-nivå – material att tillgå – känner osäkerhet – bra med flera ögon  

 

Tema 4 – Bedömning inför utvecklingssamtal och betygsättning 

Lärare A: väldigt lika egentligen - berättar vad de är duktiga på, vad de har svårt för och vad 

de behöver jobba mer med  

Lärare B: samma process – betyg ett komplement 
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Lärare C: ser ingen knivskarp gräns mellan dem – i utvecklingssamtal, tar mer upp hur du 

passar tider, närvaro, uthållighet och de kan ju ligga som grund för varför betygen ser ut som 

de gör – samtalen går i varandra – båda är som ett nödvändigt ont  
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Bilaga 3: Analysmaterial – gemensamma uppfattningar 

 

Tema 1 – Bedömning: 

Allt räknas in: - bedömer hela tiden – hellre mycket underlag än för lite – visa allt – lägga 

ihop allt – så mycket underlag som möjligt – allt ska samlas in för att ge oss som bedömer så 

mycket underlag som möjligt – helheten är det som gör någonting – kunskapen bedöms efter 

en kontinuitet hur du har gjort 

Olika former: - ta reda på kunskapsnivå – direkt respons, både muntlig och skriftlig – prata 

med eleverna om hur de ligger till – muntlig respons, kan tala om vad eleverna kan arbeta 

vidare med och kring hur de har tänkt – samtala kring vad som behöver utvecklas – samtala 

kring planerna, hur de går och så – checka av vad de kan – delaktighet – självbedömning - 

prov, idag inte bara rabbla fakta – kunna uttrycka och resonera – kolla av – checka av och 

kolla vad de kan – stämma av att de har förstått – kolla vad de kan – mäta hur de tänker, kan 

få visa vägen fram till svaret – se lösningsförmåga 

 

Tema 2 - Utvecklingssamtal 

Samtala: - hur de har gått/hur de går – hur de ligger till – vilka förmågor som behöver jobbas 

med – kommer du att nå dina mål – vad vi ska jobba mer med 

Formen: - elevledda – idag leder eleverna samtalen 

 

Tema 3 – Betygsättning 

Betygsättning: - bra med sambedömning – flera lärare har tittat – flera i bedömningarna av 

betyg – kollegor hjälps åt, så här ser lösning ut om den är på c-f- eller a-nivå 

Känslor: - osäkerhet – vånda – litar inte riktigt på sig själv – svårt – vånda – de var hemskt – 

kan rysa när jag tänker på de – känner osäkerhet  

 

Tema 4 - Bedömning inför utvecklingssamtal och betygsättning 

Likhet: - samma process – väldigt lika egentligen – ser ingen knivskarp gräns mellan dem – 

samtalen går i varandra 

Kollegor: – bra med sambedömning t ex vid de nationella proven – flera lärare har tittat – 

skönt att ha fler med samma bild av eleven – kollegor hjälps åt, så här ser lösning ut om den 

är på c-nivå, f-nivå och a-nivå – bra med flera ögon  


