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Abstract 

Titel: Bedömning i skolan- till hjälp eller stjälp? En studie som beskriver lärares syn på 

bedömningsarbetet i skolan. 

Engelsk titel: Assessment i school - encouraging or discouraging? Teachers´ view of 

assessment work in Elementary School 

Författare: Ninni Hagen, Ingela Scherrer 
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Det övergripande syftet med denna studie är att beskriva lärares syn på bedömningsarbetet i 

grundskolan. Studiens syfte kan preciseras i följande frågeställningar:  

 Varför gör lärare bedömningar? 

 Hur upplever lärarna bedömningsarbetet i dagens skola? 

 Vilka bedömningsformer anser lärarna främja elevers lärande? 

 Hur uppfattas bedömning i ett specialpedagogiskt perspektiv? 

 

Genom att kombinera aktuell ämneslitteratur, en enkätstudie samt sju intervjuer av lärare i 

grundskolan, har vi sökt svar på våra frågor. 

 

I denna studie har vi lyckats identifiera elva olika syften och konsekvenser, både synliga och 

dolda, med bedömning i skolan.  Lärare gör bedömningar för att synliggöra elevers kunskaper 

kopplade till kunskapskraven, för att skapa en dialog med eleverna kring lärandet och för få 

ett underlag för sin planering av undervisningen. Bedömningar ingår i läraruppdraget, men 

lärarna uttrycker en viss osäkerhet och upplevd tidspress i bedömningsarbetet. De känner 

också ett ökat redovisningskrav från samhället och upplever att en likvärdig bedömning är 

svår att uppnå. Lärarna menar att de bedömningsformer som bäst bidrar till elevernas lärande 

är muntlig aktivitet, individuella arbeten och färdiga produkter.   

 

Under arbetets gång får vi bekräftat att relationer och bemötande är av stor betydelse i skolans 

värld och som specialpedagoger ställs vi inför dilemmat att vi ska utgå från varje elevs 

förutsättningar samtidigt som nationellt tidsbestämda kunskapskrav ska uppnås.  

 

Nyckelord: Bedömning, dialog, dilemma, komplexitet, likvärdig bedömning, 

specialpedagogik, systemteori. 
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Förord 

Med över 50 års gemensam lärarerfarenhet har vi sett hur bedömningar i skolan har förändrats 

över tid och upplever nu en ”dokumentationskultur” i skolan. I våra tankar har vi funderat på 

hur elever upplever bedömningar och i denna studie fick vi äntligen en möjlighet att sätta oss 

in i ämnet. Att ämnet bedömning skulle vara så stort och omfattande kunde vi inte föreställa 

oss och för att inte översvämmas av arbete blev vår begränsning att undersöka hur lärare 

upplever bedömningsarbete i dagens grundskola. Efter genomförd studie och oändligt många 

timmar vid datorn känner vi att vår kunskap har utvidgats och samtidigt har nya frön såtts i 

våra tankar. Vi är obeskrivligt tacksamma för det stöd vi funnit hos varandra i denna givande, 

men arbetskrävande process. Tänk, vad två hjärnor kan prestera mer än en och härmed ställer 

vi oss gemensamt ansvariga för arbetet i dess helhet. 

Vi vill tacka alla de personer som deltagit i vår undersökning och gjort vår studie möjlig. Er 

kunskap och era kloka tankar har gett vårt arbete ett intressant resultat och oss en lärorik resa.  

Tack till alla bibliotek för er hjälp och för all litteratur som har funnits tillgänglig för oss. 

Ett stort och varmt tack riktar vi till vår handledare Ann-Elise Persson som har stått ut med att 

läsa vårt arbete flera gånger och alltid varit snabb med respons. Du har med din 

uppmärksamma blick noterat varje litet misstag och du har med dina uppmuntrande 

kommentarer och sprudlande energi fått oss att orka lite till.  

Vi hoppas innerligt att våra vänner har haft förståelse för vår frånvaro och de, precis som vi, 

vill återuppta kontakten då det av förklarliga skäl inte blivit mycket ”tid över” till umgänge. 

Det absolut varmaste och kärleksfullaste tacket riktar vi till våra familjer, som har fått stå ut 

med splittrade tankar, fulltecknade kalendrar och stressade fruar/mammor. Nu kan ni räkna 

med oss igen! 

 

Ninni Hagen och Ingela Scherrer 

Jonstorp 2012-04-04   
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund    

Detta arbete behandlar bedömning i grundskolan och vårt intresse för ämnet väcktes i 

samband med att vi läste Pedagogiska magasinets temanummer ”Bedömd från fruktstund till 

studentflak” (Mathiasson, 2011) och frapperades av hur mycket eleverna bedöms under sin 

skoltid. Vi läser nu vår sista termin på specialpedagogiska programmet och eftersom 

specialpedagoger ska en helhetssyn på skolans arbete, ställde vi oss frågan varför alla dessa 

bedömningar görs och undrade även om de påverkar elevers lärande. 

 

Skolan har under senare år genomgått förändringar, som vi tycker kan beskrivas som ”en 

dokumentationskultur” där kraven har ökat beträffande bedömning och skriftlig 

dokumentation av elevers utveckling och lärande. På våra arbetsplatser upplever vi en ökad 

stress hos både lärare och elever. Den glädje som man har sett i elevers kunskapsutveckling 

och i inlärningssituationerna är nu inte längre tillräcklig, utan har ersatts av hårt arbete för att 

uppnå nationellt ställda krav. Vi uppfattar numera att bedömningar inte längre bara är ett 

medel för lärare och elever att synliggöra inlärning och utveckling, utan används alltmer som 

en redovisningsform gentemot föräldrar, skattebetalare och andra intressenter så att de får ett 

kvitto på att skolan lever upp till sitt uppdrag. 

 

I Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011c s. 8) läser vi att ”undervisningen skall 

anpassas efter elevers förutsättningar och behov” och att ”undervisningen ska vara saklig och 

allsidig”, oavsett var i landet den anordnas. ”Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och 

växa med sina uppgifter” och ”varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna glädje och få 

erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” 

(Skolverket, 2011c s.10). Som blivande specialpedagoger ska vi även:  

 

   ”… visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn  

   till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de     

   mänskliga rättigheterna” (SFS 2007:638, s. 5). 
 
 

Detta skapar dilemma för oss i vårt specialpedagogiska uppdrag där vi ska värna om alla 

elevers lika värde och sträva mot en inkluderande verksamhet samtidigt som samtliga elever 

ska ”pressas” mot nationellt tidsbestämda kunskapskrav. Hur ska vi som blivande 

specialpedagoger ställa oss till denna utveckling? 
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Hargreaves och Fink (2008) diskuterar ”normbubblan” som håller på att spricka i många 

länder. Här tolereras inga dåliga resultat utan reformer införs till exempel ökad kontroll över 

lärare, nya läroplaner, ledare byts ut och skolor får lägga ner. Detta upplever vi även i vår 

egen verksamhet. Undervisningen organiseras, planeras och genomförs mer utifrån centralt 

innehåll och kunskapskrav, istället för att ha utgångspunkt i elevers förutsättningar och behov. 

Detta kan skapa mindre positiva lärandemiljöer, stressa pedagoger, minska elevers självkänsla 

och som blivande specialpedagoger ställer vi oss frågande till detta. 

 

Begreppet ”en skola för alla” har varit en ledstjärna för svensk skola under de senaste 

decennierna. Detta slagord kan enligt Hjörne och Säljö, (2011) tolkas på två skilda sätt: 

 att det ska finnas en skolform och inte flera, 

 att det ska finnas en skolform som passar alla, vilket betyder mångfald inom 

skolformen. 

Vårt specialpedagogiska uppdrag faller tillbaka på den sistnämnda punkten och vi menar att 

flexibilitet och mångfald i lärmiljöer gynnar samtliga elever, vilket i sin tur skapar en skola 

för alla. Augustinsson och Brynolf (2009) nämner att skolans organisation kan beskrivas: 

 

    ….som en strömlinjeformad massproduktion, vilket inte ger ungdomar en god grund för att klara ett    

   liv i komplexa sammanhang”  

                                                (Augustinsson & Brynolf, 2009 s. 14 - 15).  
 

Vidare läser vi att i dagens målstyrda skola ska alla elever uppnå samma kunskapskrav vid 

grundskolans slut, vilket vi upplever som ett dilemma. Vi gör kopplingar till 

bedömningssituationer och då vi arbetar i en skola för alla elever blir den här ekvationen 

svårlöst. 

 

Maltén (2000) beskriver också en liknande kollision mellan samhällets krav och vår krassa 

verklighet i skolan, som kan upplevas oförenlig. Han skriver om lärares svåra uppgift att 

förena kursplanens mål med elevers önskningar och behov.  

 

Verksamheten i skolan måste naturligtvis utvecklas så att den svarar mot de nationella målen 

och ”detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att 

nya metoder prövas och utvecklas” (Skolverket, 2011c s. 11). Då det kan vara svårt att tolka 

styrdokumenten och avgöra om elever når kunskapskraven via sina förmågor, ser 

dokumentation och bedömningar ut på flertalet sätt. Lärares osäkerhet, krav på underlag inför 

skriftliga omdömen och betyg, gör att elever utsätts för fler bedömningar än vad som kanske 
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är relevant. Vi ställer oss frågan om detta är en hållbar utveckling och om den gynnar lärarnas 

arbetssituation och elevernas inlärningsmiljö. 

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Det övergripande syftet med denna studie är att beskriva lärares syn på bedömningsarbetet i 

grundskolan. Studiens syfte kan preciseras i följande frågeställningar: 

 Varför gör lärare bedömningar? 

 Hur upplever lärarna bedömningsarbetet i dagens skola? 

 Vilka bedömningsformer anser lärarna främja elevers lärande? 

 Hur uppfattas bedömning i ett specialpedagogiskt perspektiv? 
 

1.3 Studiens upplägg   

I inledningen beskriver vi bakgrunden och syftet med vår studie. I litteraturgenomgången tar 

vi upp termer, styrdokument, historik, aktuell forskning och litteratur inom ämnet bedömning. 

Med tanke på vår blivande yrkesroll beskrivs specialpedagogiska perspektiv och hur detta kan 

påverka den enskilda eleven. I tredje kapitlet framställs bakomliggande teorier och i 

metoddelen redogörs för tillvägagångssättet kring enkäter och intervjuer. I resultat och analys 

redogörs lärarnas uppfattning av bedömningsarbetet i dagens skola. Resultaten fördjupas i 

diskussionen och sammankopplas med litteratur sedda ur ett specialpedagogiskt perspektiv. 

Rapporten avslutas med förslag på fortsatt forskning. 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

I följande kapitel ges en redogörelse av aktuell litteratur kring bedömning och begrepp inom 

området förklaras. För att få ökad förståelse över tid och för att kunna dra lärdomar av 

historien ges en tillbakablick av arbetet kring bedömning i Sverige. Olika syften med 

bedömning beskrivs och styrdokument som skolan lyder under tas upp. I slutet av 

litteraturgenomgången redogörs för specialpedagogiska perspektiv samt elever i behov av 

särskilt stöd i en inkluderande skola. 

 

2.1 Termer och begrepp 

2.1.1 Definition av bedömning 

Bedömning kan enkelt beskrivas som en handling som ger information (Lundahl, 2011). 

Petterson (2005) framställer bedömning som ett viktigt fenomen i våra liv. Bedömningar 

förekommer ständigt i mötet mellan människor och är ett allmänmänskligt drag (Selghed, 

2011). Vi utsätts konstant för bedömning, inte bara av skolan, utan även beträffande många 

olika företeelser så som social kompetens, hur vi ser ut, vilken kunskap vi har (Lundahl, 

2011) och vi bedömer också andra genom hela livet (Selghed, 2011). Att bedöma en elevs 

kunskaper innebär enligt Skolverket (2011b) att resultat och arbetsprestationer samlas in för 

att sedan tolkas. Lundahl (2011) skriver att i skolvärlden sker en bedömning när lärare samlar 

information och sedan värderar elevers utveckling och kunnande.  Selghed (2011) beskriver 

bedömning som en process där lärarna skaffar sig en bild av elevens totala utveckling vilket 

innebär kunskapsmässigt, språkligt, känslomässigt och socialt.  

 

2.1.2 Självbedömning och kamratbedömning 

En central del i lärarnas kompetens är att göra kunskapsbedömningar av elever, men värt att 

notera är att bedömning också innefattar att elever bedömer eller självvärderar sin egen 

kunskap och utveckling (Skolverket, 2011b).  

 

Självbedömning ses ofta som en del av begreppet självstyrning, vilket innebär att eleverna 

utvecklar självständighet, självkontroll och självdisciplin för att planera, bedöma och ta 

ansvar för sitt lärande (Skolverket, 2011b). 

 

Kamratbedömning kan vara ett bra sätt att utveckla elevers självbedömning.  Vid dessa 

tillfällen får elever se fler exempel på hur en uppgift kan lösas, vilket kan öka deras förståelse 

av kunskapskraven i läroplanen (Skolverket, 2011c) samt tränar dem i att urskilja 

kvalitetsskillnader i olika arbeten. Enligt Jönsson (2011) är kamratbedömning ett sätt för 
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eleven att få feedback, men även ett sätt att lära sig ge feedback och det kan delvis ersätta 

lärarens bedömning. Att göra själv- eller kamratbedömningar är svårt och måste övas 

kontinuerligt för att ge resultat.  Det kan vara lättare för en elev att se styrkor och svagheter i 

en kamrats uppgifter, eftersom han där inte är personligen engagerad, och detta kan därför 

vara en bra förberedelse inför självbedömning. 

 

2.1.3 Summativ och formativ bedömning 

Bedömningar kan präglas av ett summativt eller ett formativt synsätt. Dessa bör inte betraktas 

som olika metoder utan skillnaden handlar om användandet av bedömningarna (Skolverket, 

2011b). Summativa bedömningar summerar elevernas kunskaper och ger dem endast liten 

återkoppling för vidareutveckling. En formativ bedömning däremot ska stödja elevernas 

lärande genom att tala om vart de ska, var de befinner sig och hur de ska gå vidare (Jönsson, 

2011) och får både en pedagogisk och formativ funktion (Selghed, 2011).  

 

2.1.4 Kriterierelaterad bedömning 

Selghed (2011) skriver att kriterierelaterad bedömning innebär att man fastställer elevers 

prestationer i förhållande till i förhand bestämda måttstockar exempelvis kunskapskrav och 

syftet är inte att jämföra eller särskilja elever åt. Syftet är istället att konstatera om eleverna 

tillägnat sig på förhand bestämda kunskaper eller färdigheter. Kriterierelaterad bedömning 

utgår från antaganden att det går att formulera undervisningsmål, att flertalet elever kan uppnå 

kriterierna, att kunskapen kan visas på olika sätt och slutligen att lärare kan tränas i att göra 

likvärdiga bedömningar.  

 

2.1.5 Kunskapssyn  

Kunskapssynen är en följd av synen på lärande och har pendlat mellan två ytterligheter från 

reproduktion av ett smalt avgränsat innehåll till en extrem variant i ett sociokulturellt 

perspektiv.  Lärandet har gått från en mekanisk aktivitet till att det sker i ett socialt 

sammanhang där språket är avgörande. Kunskap är något som blir resultatet av mänskliga 

möten i kombination med olika omvärldsfenomen och i vårt subjektiva medvetande skapas 

förståelse, vilket är en mänsklig konstruktion (Selghed, 2011). Lärandet måste alltså involvera 

tidigare erfarenheter. En meningsskapande process bildas genom att individen använder sin 

medfödda förmåga att tänka, för att aktivt utforska och förstå omvärlden (Jönsson, 2011).  
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2.2 Bedömning i ett historiskt perspektiv    

För att förstå skolan och villkoren för dess olika funktioner behöver man ta hänsyn till skolans 

historia (Lundahl, 2011) och Vetenskapsrådet (2010) beskriver skolan och bedömning i ett 

historiskt perspektiv. Från 1500-talet var det prästen och husbonden som ansvarade för 

undervisningen och i slutet av 1600-talet lagstadgades de så kallade husförhören, då prästerna 

kontrollerade kunskaperna. Det stadgades obligatorisk undervisning i läsning och katekesen 

och klockaren fick hjälpa till med barnundervisningen. Från 1723 gjordes läraren och familjen 

ansvarig för undervisningen och år 1842 lagstadgades om en folkskola där barnen skulle börja 

sin skolgång senast vid slutet av sitt nionde år. Enligt Vetenskapsrådet (2010) låg fokus på 

läsning och muntliga förhör medan skrivandet var förbehållet stadsbor och makthavare. 

Husförhören ersattes av lärarens läxförhör och av skolstyrelsens offentliga förhör, där prästen 

prövade elevernas kunskaper. Skriften fick dock större betydelse och lärobokens intåg i slutet 

av 1800-talet visar detta. Skolan fick fler ämnen samt sociala och kognitiva mål sattes upp. 

Undervisningen var lärarcentrerad och läroboksberoende. Eleverna satt i sina bänkar och 

arbetade med samma uppgifter, läraren ställde frågor och tog merparten av undervisningen 

medan eleverna var passiva mottagare (Vetenskapsrådet, 2010).   

 

Under 1940-talet började man med skolmognadsprov, men först 1962 skrevs det in i 

skollagen. Syftet med skolmognadsproven var att på det individuella planet avgöra vilken 

årsklass barnet skulle placeras i och skaffa homogena klasser. Den som hade förutsättningar 

för att kunna läsa ansågs också vara skolmogen. I mitten av 1970-talet avskaffades 

skolmognadsprovet och i stället rekommenderades en inskolningsperiod (Vetenskapsrådet, 

2010). 

 

2.2.1 Betyg   

Betyg kan ses som bedömningar av prestationer och är knapphändiga omdömen på en skala, 

som har avgörande betydelse för elevernas framtid (Lundahl, 2011). Att utföra en bedömning 

eller mätning innebär att man gör en jämförelse mellan en veklighetsmängd, i detta fall 

elevernas kunskaper, och en symbolmängd, här ett betyg, som ska svara mot egenskaperna i 

verklighetsmängden. Ett betyg görs vid en given tidpunkt och innebär att man sammanfattar 

och synliggör elevernas koncentrerade kunskaper i de ämnen som ingår i kursplanen 

(Selghed, 2011). 
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Redan under husförhören fanns betyg i ”innanläsning” samt ”katekeskunskap” och dessa 

fördes in i husförhörslängden På läroverken infördes 1820 en fyrgradig betygskala från A till 

D, där A = berömlig insikt och D = otillräcklig insikt. Även betyg i ordning och uppförande 

fanns med fram till 1969 (Vetenskapsrådet, 2010). 

 

Under 1900-talet har svensk skola haft tre olika betygssystem, det absoluta, det relativa och 

det mål- och kunskapsrelaterade (Skolverket, 2011a). År 1897 – 1962 fanns en sju- (eller 

åttagradig) skala av bokstavsbetyg från ett berömligt A följt av a, AB, Ba, B, (B?), BC till C 

som betydde underkänt. Dessa betyg var absoluta och innebar att det fanns en absolut och 

säker kunskap att överföra till eleverna. År 1962-1994 användes i Sverige ett relativ 

betygssystem där betygen 1-5 sattes i proportion till samtliga elever som läste samma kurs 

samma år och betygen skulle fördela sig enligt en normalfördelning. Betyget fem motsvarade 

att man tillhörde de 7 procent i landet som presterade bäst, betyget fyra nästa 24 procent, 

betyget tre nästa 38 procent, betyget två nästa 24 procent och slutligen betyget ett de svagaste 

7 procenten.  Standardprov i grundskolan och centralprov i gymnasieskolan inrättades och 

Skolöverstyrelsen samlade in data för att fastställa betygsgränserna. Detta system kritiserades 

för att det inte sa något om elevernas egentliga kunskaper i ett ämne utan endast vilka 

kunskaper de hade i förhållande till andra i samma ämne och innebar att samma kunskaper i 

ett ämne kunde betygssättas olika från klass till klass (Skolverket, 2011a).  

 

År 1994-2011 användes målrelaterade betyg med en tregradig betygsskala MVG = mycket väl 

godkänt, VG = väl godkänt, G = godkänt. I det målrelaterade betygssystem måste elevernas 

kunskaper bedömas i relation till specificerade kunskapskvaliteter i form av mål och kriterier 

(Skolverket, 2011a). I samband med den nya läroplanen (Skolverket, 2011c) infördes en 

sexgradig betygsskala A-F där betyget F skall ges om eleven inte uppfyller kunskapskraven. 

Nuvarande betygssystem kännetecknas av en konstruktivistisk utgångspunkt på lärande och 

kunskap (Selghed, 2011).   

 

2.3 Bedömning i svensk skola idag 

Pettersson (2005) beskriver dilemmat, att när vi gör en bedömning av någon aspekt har vi 

också gjort ett val, det vill säga, vi har valt bort något som inte ska bedömas. Det kan 

beskrivas som att vi gör stickprov som i sin tur ska vara representativa och som sedan ska 

vägas samman till en bild av eleven eller situationen.  Det är skolan som bestämmer vilken 

kunskap som är betydelsefull och vilken kunskap som ska räknas. Bedömning kan alltså ur ett 
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pedagogiskt perspektiv betraktas som ett system där utbildningen signalerar vilken kunskap 

som är viktig och hur kunnandet kan urskiljas och kommuniceras (Vetenskapsrådet, 2010). 

 

   Den ökande användningen av kontroll- och utvärderingsinstrument på alla nivåer i systemet bidrar    

   med preciseringar av vad som ska förstås som viktiga kunskaper och hur de kan fastställas. I  

   synnerhet gäller detta test, nationella prov, internationella jämförande kunskapsmätningar och  

   preciserade kriterier för bedömning och betygsättning. Även den ökande kommunikationen om  

   elevers prestationer och skolors resultat bidrar med konkretiseringar, tydliggöranden och  

   synliggöranden av vad skolan och eleverna förväntas ägna sig åt.   

                                                                                                             (Vetenskapsrådet, 2010 s. 36). 
 

Bedömning fyller en funktion för att uttrycka de utbildningsbehov som samhället har 

(Selghed, 2011) och bedömningar som görs i skolan har betydelse för elevers 

karriärmöjligheter, men också för deras kunskapssyn, deras sätt att se på samhället och på sig 

själv som medborgare (Korp, 2003; Lundahl, 2011).  

 

Kunskapssyn, lärande och bedömning hänger nära samman. Förändringen av svensk skolas 

styrning från regel- till mål- och resultatstyrning, i och med bytet från det normrelaterade 

betygssystemet till ett kriterierelaterat år 1994/95, är tecken på en förändrad kunskapssyn 

(Selghed, 2011). Vårt samhälle brukar kallas för informationssamhälle eller kunskapssamhälle 

och den snabba tillväxt av kunskap blir allt mer påtaglig och ställer krav på individen. En 

kvantitativ kunskapssyn med mer av samma sak, har fått ge plats åt en kvalitativ kunskapssyn 

där förståelse, att handla rationellt och att kunna orientera sig blir viktigare. Ordet inlärning 

har bytts ut till lärande och ses som en ständigt pågående tolknings- och konstruktionsprocess 

hos människan i möten med omvärlden.  Ordet kunskap antyder att det handlar om att ”skapa 

ett kunnande” och det blir viktigt att kunna sovra, kritiskt granska och värdera informationen 

(Selghed, 2011). 

 

I skollagen från 1 juli 2011 står att: 

 

    ”…utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla  

   kunskaper och värden och den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en  

   livslång lust att lära”.                           

                                          (SFS 2010:800, 4§)  
 

Ett sätt att uppnå en livslång lust att lära, är enligt Lundahl (2011) att använda bedömningar 

för att stärka lärandet. Kunskap och lärande är dock inte lätt att mäta och kan inte 

standardiseras utan att kreativitet och kritiskt tänkande äventyras, men skolans kvalitet måste 

kontrolleras och en spänning uppstår mellan lärandets villkor och statens behov att säkerställa 

utbildningens kvalitet (Lundahl, 2011).  
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I läroplanen (Skolverket, 2011c) står: 

   Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar  

   för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs  

   upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt 

   samspel mellan skolans personal och elever i nära kontakt med såväl hemmen som med det     

   omgivande samhället.                                

                                              (Skolverket, 2011c, s. 11) 
 

Skolverket (2011e) skriver att lärarna kontinuerligt bör analysera de kunskaper som eleverna 

visar i undervisningen och jämföra dessa med kunskapskraven. Bedömningsformerna som 

används ska vara ändamålsenliga och eleverna ska få möjlighet att visa sina kunskaper på 

olika sätt. 

 

Lärare dokumenterar och bedömer elevers utveckling allt mer enligt vår egen erfarenhet. Vad 

som ligger till grund för en bedömning varierar mycket och kan innehålla allt från ett 

provresultat, en klassrumsaktivitet till en färdigställd slöjdprodukt. Vissa bedömningar 

används av lärare som direkta redskap för att kunna göra en bedömning av elevers kunnande 

exempelvis en matris, medan andra används som underlag för en bedömning, till exempel en 

portfolio där eleven samlar sina arbeten (Skolverket, 2011d). Den svenska skolan har under 

senare år gått från muntlig till skriftlig dokumentation. Lärare lägger ner mer tid på 

bedömningar samt pappersarbete och Persson (2012) menar att kravet på dokumentation är 

det största hotet mot undervisningens kvalité i Sverige. Lundahl (2011) skriver att om lärare 

tvingas till alltför mycket administrativt bedömningsarbete är risken stor för en förtroendekris 

inifrån skolan.  

 

Den vanligaste bedömningssituationen i svensk skola är samtalet i helklassundervisning men 

muntliga eller skriftliga förhör i anslutning till läxorna och prov har blivit allt vanligare. På 

senare tid har eleverna fått fler självreglerande arbetsformer och en del av 

bedömningsansvaret har skjutits från lärarna till eleverna, som förväntas genomföra, registrera 

och värdera sitt arbete (Vetenskapsrådet, 2010).  

  

Under 1900-talet har bedömning av elevers kunskap varit starkt kopplat till urval och inträde 

till högre utbildning och arbetsliv.  De senaste decennierna ses bedömning mer som ett 

verktyg för lärande och innebär exempelvis att eleverna arbetar med bedömningsmatriser, 

öppna frågor, framåtsyftande återkoppling och självrättning, som anpassas till läroplanens 

komplexa mål (Lundahl, 2011). Jönsson (2011) skriver att det finns tydliga indikationer på att 

svensk skola undervisar för att skapa förståelse, men att det inte är detta som bedöms. Istället 
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avslutar lärarna ofta ett arbetsområde med prov där elevernas fakta- och minneskunskaper 

mäts. Detta kan härledas från tidigare betygssystem där huvudsyftet med bedömning var att 

sortera elever, det vill säga ett urvalssyfte. Syftet med bedömning bör istället vara lärande 

med ett tydligt mål och själva bedömningen handlar om att ta reda på var eleverna befinner 

sig och hur de ska komma fram till målet. Lundahl (2011) utvidgar begreppet lärande 

bedömning med att det inte endast är elever som lär utan bedömningar bör även leda till att 

lärare, skoladministratörer, politiker och allmänhet lär. Håkansson (2011) menar att alltför 

många system utgår från att bedömningar handlar om eleverna eller skolan, men han vill 

istället se det som en återkoppling till lärarna. 

 

I läroplanen (2011c) står att betygen ska visa hur eleven har uppnått de nationella 

kunskapskraven i de olika ämnena.  

 

Samt att läraren ska: 
 

   • genom utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen främja elevernas    

     kunskapsmässiga och sociala utveckling, 

   • utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och  

     skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn, 

   • med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem om studieresultat   

     och utvecklingsbehov, och 

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

     nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper. 

                                                                                                                   (Skolverket, 2011c, s. 18) 
 

Jönsson (2011) resonerar kring frågan varför vi har betyg. Han menar att betyg i första hand 

är ett urvalsinstrument, det vill säga ett sätt att avgöra vem som kommer in på en viss 

utbildning eller vem som får ett visst jobb. Betyg används alltså som redskap för selektion 

som stänger eller öppnar dörrar för olika utbildningar och lärares bedömningar får en 

avgörande betydelse för elevers framtid (Vetenskapsrådet, 2010). Betyg är också information, 

en form av feedback i komprimerad form, som placerar elever längs en skala och som enligt 

forskningen inte tenderar att ge någon positiv eller negativ effekt på elevernas lärande En 

tredje funktion som betyg har, är att de påverkar motivationen (Jönsson, 2011). Formativ 

bedömning har visat sig ha positiva effekter på elevers motivation och då pojkars prestationer 

och motivation i dagsläget ligger under flickors, skulle denna bedömningsform eventuellt 

kunna påverka denna skillnad (Jönsson, 2011). Att eleverna förstår mål och kriterier är en 

väsentlig faktor för framgång i skolan, men eleverna tycker sällan att tydligheten är tillräckligt 

hög (Jönsson, 2011). 
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Om bedömning flyttas från att mäta resultat till att understödja elevernas lärande kommer 

deras engagemang och intresse öka. ”Self reported grades” innebär att eleverna har god 

kännedom om sin förmåga i förhållande till målen och har enligt Hattie (2009) stora effekter 

på lärandet. Han skriver också att eleverna har stor kunskap om sina chanser att lyckas och 

menar att mycket är förutsägbart i klassrummet och undrar om alla tester är nödvändiga när 

eleverna redan tycks ha informationen. Å andra sidan kan dessa förutsagda förväntningar på 

eleverna, som ibland sätts för lågt, bli ett hinder för elevernas utveckling eftersom de bara 

arbetar mot dessa och inte utifrån sina förmågor. 

 

2.3.1 Likvärdig bedömning  

Skollagen föreskriver att utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet eleverna befinner 

sig. Detta innebär inte att den ska utformas på samma sätt, utan hänsyn ska tas till elevernas 

förutsättningar och behov samt att det finns olika vägar att nå målet (Skolverket, 2011c).  

Skolverket (2011b) skriver också att för bedömning i skolan ska ske på ett likvärdigt, 

rättssäkert och professionellt vis måste den hålla god kvalitet på flera sätt. Likvärdighet 

förklaras med att bedömningsgrunderna är desamma för alla elever (Skolverket, 2011b) men 

Riksrevisionen (2004) hävdar dock ”… att fullständig likvärdighet är inte möjlig att uppnå 

med nuvarande betygssystem” (s.18) .  

 

Selgheds studie (2004) visar ett nedslående resultat beträffande elevers rättssäkerhet och 

många lärare anser att det är omöjligt att fullgöra betygssättningen på likvärdiga och rättvisa 

grunder under rådande förutsättningar. Detta kan inte endast förklaras med otillräcklig tid och 

brist på kompetensutveckling, utan svaren måste också sökas i betygssystemets 

beskaffenheter. Många lärare anser att betygssystemet ger otillräckligt stöd, vilket leder till 

frustration och en ovilja att engagera sig i det lokala kursplanearbetet. Lärare i studien säger 

att de sitter av tiden vid möten och att ”diskussioner om vilka kunskaper eleverna ska 

förvärva, inte löser svårigheterna att genomföra en rättvis och likvärdig betygsättning i 

landet” (Selghed, 2004 s. 151). I intervjuer med lärare har han också kommit fram till att de 

förutom kunskaper och färdigheter väger in aspekter som ordning och uppförande, aktiviteter 

på lektionerna och personlighetsdrag i sina bedömningar. Positiva förhållningssätt hos 

eleverna vägs in till deras fördel i betygen med förklaringen att deras positiva beteenden 

måste belönas så att de blir motiverade att i fortsättningen prestera ännu bättre.  

 

Anvisningar för hur betygsättningen ska ske är normativa, det vill säga riktlinjer och 

anvisningar beskriver hur betygsättningen bör ske, vilket inte är en garanti för att den görs på 
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det sättet (Selghed, 2011).  Jönsson (2011) menar att tillförlitligheten vid bedömningar är ett 

stort problem och skriver att det framför allt handlar om att inte låta slumpen få alltför stor 

inverkan på resultaten. Även om bedömningen är mycket noggrann kan den inte vara helt 

perfekt, eftersom det inte finns en objektiv syn på kunskap. Bedömningen av kvalitativa 

kunskaper baseras på någon form av dokumentation eller observation som tolkas innan 

omdömet formuleras. En bedömning bör vara oberoende av vem som gör den, men detta är 

inte möjligt att uppnå fullt ut (Jönsson, 2011). 

 

Kroksmark (2002) menar också att det är svårt att förstå vad mål- och resultatstyrningen går 

ut på. Han understryker att svårigheten att styra skolan med hjälp av mål inte beror på att 

skolan är så komplicerad att den inte går att begripa eller att lärarna inte begriper vad mål- och 

resultatstyrningen innebär, utan snarare eftersom målen är formulerade så att de är omöjliga 

att förstå och att omsätta dem i undervisningen. Han poängterar också att detta kan ge 

omfattande konsekvenser för betygen. Lundahl (2012) säger att likvärdigheten minskar med 

sex betygssteg som är graderade i ord och att ingen kommer att sätta bra betyg i Sverige på ett 

par år, vilket regeringen måste vara medveten om då de byter betygssystem. 

 

Skolinspektionen (2011) skriver i sin granskning av likvärdig betygsbedömning av 

gymnasieskolan att lärare i samband med betygssättning kan ha en avgörande betydelse som 

ger långtgående konsekvenser för den enskilda eleven. Granskningen visar att betyg kan sättas 

på oklara grunder, att skolor använder sig av betygskriterier som inte överensstämmer med de 

nationella betygskriterierna och att lärare inte alltid väger in all tillgänglig information om 

elevernas kunskaper. För att verka för en likvärdig bedömning genomför skolorna nationella 

prov, men dessa har varierande tyngd i betygssättningen på olika skolor. Granskningen visar 

också på stor variation i hur elever informeras om betygskriterier och att skolorna brister i sin 

analys av betygsresultaten. Skolinspektionen (2011) menar att det finns goda exempel på 

skolor som arbetar aktivt för likvärdig bedömning. De har till exempel gemensamma prov och 

betygsunderlag, lärarna har ytterligare en medbedömande lärare och i praktiskt taget alla 

skolor diskuterar lärarna med varandra vid tveksamheter kring bedömning. Om 

bedömningsgrunderna blir synliga för eleverna blir rättvisan större, men ett problem för 

lärarna är att konkretisera formuleringarna av de språkliga kunskapskraven (Selghed, 2004). 

Många lärare i Selgheds studie bjuder in elever till diskussioner om kravens innebörd, men 

det är svårt att veta vilken klarhet de ger eleverna. 
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Selghed (2011) ställer sig frågan om styrningstanken från statsmakten är realistisk när 

verktygen till målstyrningen består av språkligt formulerade mål och kriterier i öppna termer. 

Han menar att öppenheten i formuleringar av mål och kriterier försvårar möjligheterna till 

entydiga tolkningar och en likvärdig bedömning. Det finns en motsägelse i själva 

styrningstanken som undergräver lärarnas möjlighet att klara uppdraget med likvärdighet. 

Jämförbarheten av bedömningar påverkas även av om lärarnas referensram för 

bedömningarna är den samma.   

 

Enligt Selghed (2011) innebär likvärdighet att olika innehållsrelaterade kunskaper av samma 

kvalitet som tillhör kursen, ska leda till samma betyg. Likvärdighet innebär inte i vårt 

nuvarande betygssystem att eleverna förvärvar exakt samma kunskap, men samma mål är 

utgångspunkten och det är samma kvaliteter som bedöms och betygssätt. Betyg ska visa 

skillnader i förmågor som att argumentera, reflektera och formulera sig i tal och skrift kring 

innehållet i ämnet.  

 

På Skolverkets hemsida (2012) står att syftet med de nationella proven i huvudsak är att stödja 

en likvärdig och rättvis betygssättning samt för att kunna analysera i vilken utsträckning 

kunskapskraven uppfylls på olika nivåer. Skolverket (2011e) skriver vidare att skolenheten 

tillsammans bör analysera och diskutera hur olika elevprestationer bedöms i förhållande till 

kunskapskraven och rektorn ska ge förutsättningar för sambedömning. 

 

Jönsson (2011) skriver att expertkonstruerade prov, som de nationella, oftast är mer 

tillförlitliga än lärarkonstruerade prov, men det innebär inte att de är fullkomliga. För att 

minska felplaceringar av eleverna kan man göra provets fokus smalare eller göra provet mer 

omfattande. Men även om längden på de nationella proven fördubblades skulle de inte ge en 

helt tillförlitlig bild av elevernas kunskaper. Enskilda bedömningar har alltid en hög osäkerhet 

och inte ens de nationella proven bör ha för stora konsekvenser för eleverna (Jönsson, 2011). 

Håkansson (2011) menar att lärarnas samlade bedömning bör betonas och kommenterar de 

nationella proven: 

 

   Förkärleken till de nationella proven är en styggelse enligt mig, de snävar in debatten, säger mer om   

   vilka värderingar som styr, och leder till att lärarnas tolkningar försvinner ur ekvationen.  

(Håkansson, 2011 s. 55) 

 

Sahlberg (2011) och Hargreaves (2012) menar att många länder satsar på kontrollåtgärder i 

form av standardiserade prov och skolinspektioner för att få upp resultaten, men att detta inte 
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lett till lika bra resultat som i Finland, provinsen Alberta i Kanada och Singapore. För mycket 

kontroll av lärarna skapar brist på förtroende som gör att lärarna hämmas och inte vågar tänka 

i nya banor. Fler strategier för kontroll och standardiserade nationella prov leder alltså inte till 

bättre resultat utan det gäller att göra läraryrket attraktivt. Sahlberg (2011) använder sig av det 

paradoxala uttrycket ”Test less, learn more” (s. 65) och skriver vidare att test i sig inte är 

dåligt och att han inte är emot bedömningar, men problem uppstår om de blir viktigare och 

innehåller sanktioner för lärarna som en konsekvens av dåliga resultat. Lärarna tenderar då att 

omforma undervisningen efter tester och ger de ämnen som testas högre prioritet än andra och 

förändrar undervisningsmetoderna till att drilla och memorera snarare än att förstå kunskapen. 

 

2.4 Syftet med bedömning  

Pettersson (2005) ställer flera intressanta frågor kring ämnet bedömning:  

 Varför sker en bedömning? 

 Vad är det som bedöms?  

 Vad är det som inte bedöms? 

 Hur påverkar bedömningen den som blir bedömd? 

Ur ett undervisningsperspektiv är de mest framträdande syften för bedömningar att de ska 

kartlägga kunskaper, värdera kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska 

kunskaper samt utvärdera undervisningen (Skolverket, 2011b).  

 

2.4.1 Bedömning för summering och för lärande 

Hargreaves (2012) säger att det inte finns någon forskning som visar att fler prov och tester 

leder till bättre resultat. För elevernas lärande är det viktigt att ha en lärare som kombinerar tre 

kapital; ett mänskligt med förmågan att undervisa, ett socialt som visar hur bra de är på 

relationer och ett beslutskapital som innebär att de kan göra professionella bedömningar i 

svåra situationer. 

 

En bedömning kan göras av lärandet eller för lärandet (Erickson, 2012). Jönsson (2011) 

skriver att om man använder bedömning för att kontrollera hur långt elever kommit kallas 

detta för summativ bedömning. Här tar lärare hänsyn till frågorna var och vart, man räknar 

poäng, men bedömningen tar inte hänsyn till hur elever ska göra för att komma vidare.  Den 

summativa bedömningens syfte är att kunna summera ihop elevers kunskaper och skolors 

meritvärden (Skolverket, 2011d) och Lundahl (2011) skriver att det är en form av utvärdering 

i efterhand och den kan ge underlag för resursfördelning. Bedömningar kan enligt Erickson 
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(2012) ses som granskning eller kontroll och detta kan uppfattas både som positivt och 

negativt.  

 

Forskning som återkopplar bedömningen till undervisningen är ett växande fält och formativa 

bedömningsformer kan ses som en länk mellan undervisning och lärande (Håkansson, 2011).  

Han skriver vidare att en bedömning i sig inte är en garanti för att lärande uppstår, utan 

bedömningen måste integreras i planeringen, genomförandet och uppföljningen av 

undervisningen. Den formativa bedömningen är ett redskap för att utforma lärarens 

undervisning samt utveckla elevers lärande (Skolverket, 2011d) och den används alltså för att 

forma och påverka lärandeprocessen (Lundahl, 2011).  

 

Syftet med bedömning ska vara tydligt och eleverna ska veta när en summativ eller formativ 

bedömning görs.  I lärarnas uppdrag ingår att göra båda bedömningsformerna och ett underlag 

som har ett summativt syfte kan användas formativt både före och efter summeringen 

(Skolverket, 2011b). Enligt Lundahl (2011) kan summativ och formativ bedömning 

komplettera varandra. Ett dilemma som beskrivs av Skolverket (2011b) är att det emellertid 

finns en spänning mellan bedömningar som stödjer elevernas lärande och bedömningar som 

summerar eller betygsätter, vilket gör att lärarna upplever sig både som coach och domare. 

 

Om man exempelvis vill veta hur bra en elev är på att formulera sig i tal och skrift eller hur 

bra han är på att planera ett experiment, är det rimligt att bedöma eleven under tiden som 

uppgiften utförs.  Denna bedömningsform kan kallas för ”autentisk bedömning” och innebär 

att den sker under utförandet av uppgiften och att den är öppen, vilket betyder att eleven har 

relativt fria tyglar att lösa den (Jönsson, 2008).  Han skriver vidare att det finns problem med 

denna bedömningsform eftersom ”autentisk” är mångfasetterad och med en subjektiv 

innebörd. Det som läraren uppfattar som en ”autentisk bedömning” är nödvändigtvis inte det 

samma för eleverna, men vid en bedömning för lärande är elevernas uppfattning viktigast. 

Poängen med ”autentiska bedömningar” är att de efterliknar situationer som finns i samhället, 

den fysiska miljön kan göras mer eller mindre realistisk och det kan finnas flera dimensioner 

som alla stämmer överens med verkligheten (Jönsson, 2011). 

 

2.4.2 Bedömning som resultatstyrning och urval 

Bedömning ska riktas mot viktiga faktorer som visar att man har kompetens och att man 

uppnår en viss nivå. Ibland bedöms man enbart efter en kravnivå, en minimikompetens, till 

exempel när man gör sin uppkörning, men det förekommer också bedömning för urval, som 
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exempel högskoleprovet (Pettersson, 2005) och detta blir en urvalsfunktion för studier vid 

andra skolor (Skolverket, 2011d) men också indirekt en hjälp till eleverna att välja skola 

(Lundahl, 2011). 

 

Lärarnas bedömningar av elever utgör skolans resultat och är även bedömningar av lärarnas 

arbeten. Bedömningar används också som direkt kontroll från kommun och stat och kan vara 

ett kvalitetsmått på skolans arbete som politiker sedan använder för att styra skolan.  Under de 

senaste decennierna har det utvecklats starkare krav på att synliggöra, jämföra och konkurrera 

skolor emellan, en slags resultatstyrning (Lundahl, 2011). 

 

2.4.3 Bedömning för dialog 

En intersubjektiv bedömning som sker i dialog mellan lärare och elev och som ger möjlighet 

att kommentera samt göra om bedömningen, har av tradition inte varit vanlig i svensk skola 

utan skolans bedömningar har varit legitima (Lundahl, 2011). Den senaste läroplanen betonar 

att ”skolans mål är att varje elev utvecklar ett större ansvar för sina studier och utvecklar 

förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egna och andras bedömningar i relation till 

de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna” (Skolverket 2011c, s. 18). ”Eleverna ska 

ges inflytande över utbildningen” (Skolverket, 2011c s. 15) och Lundahl (2011) menar att det 

är lärarnas ansvar att organisera undervisningen så eleverna blir delaktiga. 

 

Enligt Selghed (2011) är det mål- och kunskapsrelaterade betygsystemet inte mättekniskt 

uppbyggt utan kräver ingående samtal och diskussioner lärare emellan för att uppnå en 

samsyn. Enligt honom är betygens viktigaste funktion att informera eleverna om vad lärarna 

uppfattat att de har kunskap i och detta kan ha en motivationsfunktion att uppnå högre betyg.  

 

Skolverket (2011e) skriver ”för att följa och stödja elevernas kunskapsutveckling behöver 

bedömningen vara en integrerad del i undervisningen där den enskilda eleven kontinuerligt får 

återkoppling ….” (s.19). Syftet med bedömning bör alltså vara utgångspunkten för en 

diskussion för att stimulera elevens lärande och förbättrade prestationer. Denna slags 

bedömning bör ske kontinuerligt och en viktig faktor är att den feedback som ges är kvalitativ 

(Petterson, 2005). Erickson (2012) beskriver att vid bedömning måste både lärarna och 

eleverna se det som ska ses, kunna kommunicera om detta och finna ett bra sätt att gå vidare 

på basis av det man ser. Eleverna ska tränas i delaktighet och att kunna reflektera över sitt 

lärande och därför är bemötande och kommunikation väldigt betydelsefull vid bedömningar. 
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Återkopplingen är viktig och Hattie (2009) menar att effektiv feedback mellan lärare och elev 

svarar på tre frågor.                               

                     

 

Figur 2.1 Egen tolkning av Hatties modell för feedback. 

 

Hattie (2009) säger vidare att viss försiktighet måste intas då feedback inte är svaret på 

effektiv undervisning även om det har stor betydelse. För att ge störst effekt måste feedbacken 

vara klar, ändamålsenlig och den måste fungera ihop med elevernas tidigare kunskap och 

förmedla logiska samband. 

 

Enligt Hattie (2009) ger ”providing formative evaluation” bäst effekt på elevernas 

studieresultat när det gäller olika variabler i undervisningen. 

 

Erickson (2012) vill att bedömningar skall ses som en positiv pedagogisk potential, PPP, och 

det är viktigt att eleverna är med i bedömningsarbetet och att de känner att det är deras lärande 

det handlar om.  

 

2.4.4 Bedömning som makt och disciplinering 

Kunskapsbedömning är kanske det kraftfullaste pedagogiska verktyget i skolan för att 

disciplinera individen (Lundahl, 2011). Skolverket (2011d) tar upp att det kan finnas dolda 

syften med bedömning så som makt och Lundahl (2011 s.13) menar att ”betyg och 

bedömningar upprättar en maktbalans mellan den som bedömer och den som blir bedömd”. 

Skolinspektionen (2011) skriver att betygssättning av elever är en myndighetsutövning som 

kan få långtgående konsekvenser för den enskilda eleven. 

 

Erickson (2012) menar att det finns en negativ tolkning av bedömning som har med makt och 

disciplinering att göra. Lärarna markerar sin position och betygsättning kan vara ett sätt att 

hålla eleverna på plats. Förstavelsen i bedömning kan tappas bort och det finns en potentiell 
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risk att det blir ”dömning” istället, vilket är en tråkig och hotfull bild, men som tyvärr kan 

finnas med i bedömningsarbetet. 

 

2.5 Specialpedagogik och bedömning 

2.5.1 Specialpedagogiska infallsvinklar 

I Skollagen (SFS, 2010:800) står: 

   Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin   

   personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som  

   möjligt enligt utbildningens mål.   

                                                        (SFS 2010:800, 3 kap 3 §  ) 
 

Vad är då specialpedagogik och vilka infallsvinklar har forskningen inom området? Enligt 

Persson (2007) är specialpedagogik tvärvetenskaplig och influeras av teorier inom sociologi, 

psykologi och medicin. Specialpedagogiken påverkas ”politisk-normativt” eftersom det i 

grunden handlar om hur människor i vårt samhälle ser på avvikelser. En annan förklaring av 

begreppet som Persson (2007) ger är ”specialpedagogiska insatser är avsedda att sättas in där 

den vanliga pedagogiken bedöms som otillräcklig” (s.26). Rosenqvist (2007) delar Perssons 

åsikt om specialpedagogikens påverkan från politisk uttryckta viljeriktningar, samt ser 

svårigheter i att avgränsa specialpedagogik från vanlig pedagogik. Clark, Dyson och Millard 

(1998) har en liknande synvinkel och teoretiserar specialpedagogiken samt förespråkar en 

sammanlänkning mellan specialpedagogiken och grundläggande utbildningsfrågor. 

 

 

Danielsson och Liljeroth (1996) menar att specialpedagogik, ur sin bästa synvinkel, kan bidra 

med att vidga synen på undervisning och skapa förståelse för individen i ett livsperspektiv.   

Emanuelsson, Persson och Rosenquist (2001) använder två perspektiv för att illustrera 

specialpedagogisk problematik. Det ena är det kategoriska perspektivet, som återspeglar 

specialpedagogikens tradition och tar sin utgångspunkt i en medicinsk/psykologisk modell där 

man ser på eleven med svårigheter. Inom detta perspektiv differentieras och kategoriseras 

elever samt diagnoser ställs. I det andra, relationella perspektivet, finns utgångsläget i en 

pedagogiskt formulerad modell, där man ser på eleven i svårigheter och där behoven är 

sociala konstruktioner. Inom det relationella perspektivet inkluderas elever och insatser görs 

på skol-, grupp- och individnivå. 

 

Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården och Jacobsson (2004) klargör att om någon ska 

urskiljas som onormal eller särskild, måste en föreställning om vad som är normalt finnas, 

vilket kan tolkas som en bedömning.  Vidare skriver de att det som uppfattas normalt, det 
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vanliga och genomsnittliga, är en moralisk idé om hur det bör vara. Skolan är ofta den miljö 

där elevers svårigheter upptäcks ”inte för att barnen nödvändigtvis har problem, utan för att 

skolan vid varje tidpunkt kräver vissa sätt att fungera” (Tideman m fl 2004, s. 16). Utifrån vår 

egen pedagogiska yrkeserfarenhet kopplar vi detta till de tidsbestämda kunskapskrav som 

finns att uppnå i läroplanen (Skolverket, 2011c). 

 

Nilholm (2003) berikar genom att förhålla sig till specialpedagogiken utifrån tre perspektiv; 

det kompensatoriska, det kritiska och för denna studie intressanta dilemmaperspektivet.  

Det kompensatoriska perspektivet har inom specialpedagogiken haft och har fortfarande en 

dominerande position och innefattar att man identifierar egenskaper eller förmågor som är 

problematiska hos individen. I detta perspektiv söker specialpedagogiken förklaringar till 

”problemet” inom psykologiska och medicinska området och eleven kompenseras utifrån de 

brister denne visar (Nilholm, 2003). Inom det kritiska perspektivet ses specialpedagogiken 

som förtryckande om det pekas ut elever som inte faller inom den ”normala” ramen. Här ställs 

frågan hur samhället bemöter olikheter och det faktum att elever har olika förutsättningar. Det 

kritiska perspektivet visar ett missnöje med begreppet normalitet och dess medföljande 

konsekvenser och man menar att specialpedagogiken finner sina förklaringar i sociala 

processer. Målet med det kritiska perspektivet är att specialpedagogiken inte ska behövas i 

skolan, utan att skolan kan möta alla elever utifrån deras individuella förutsättningar. I 

Tideman med fler författare (2004) problematiseras skolans kategorisering och utsortering av 

elever utefter vad som beaktas som normalt och ställer detta mot hur skolan hanterar 

ambitionen ”en skola för alla”. Författarna menar att skolans utmaning ligger i att kunna 

hantera det faktum att elever har olika förutsättningar, erfarenheter, kunskaper och behov. 

 

Grundläggande komplexitet och motsägelsefullhet i utbildningssystemets skapar ett 

dilemmaperspektiv som vi har erfarenhet från vår vardag i skolan. Ett dilemma är ”att man å 

ena sidan ska ge alla elever liknande erfarenheter och kunskaper, medan man å andra sidan 

ska anpassa sig till vars och ens individuella förutsättningar” (Nilholm, 2003, s. 23). Det som 

lyfts fram inom dilemmaperspektivet är vikten av att medvetandegöra och skaffa kunskap 

kring dessa motsättningar och hur dessa konkret tar sig uttryck i vår vardag (Nilholm, 2003). 

 

Vetenskapsrådet (2010) tar upp en intressant aspekt som bör beaktas, nämligen bruket av 

intelligenstest, diagnoser, prov och betyg för att rangordna eleverna utifrån prestation och 

anlag. I ”en skola för alla” uppstår frågor kring elevers heterogenitet och elevers 

differentiering. För att lösa frågan har det förekommit allmänna och särskilda kurser, 
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hjälpklasser, nivågrupperingar, anpassad studiegång, särskilda undervisningsgrupper och 

specialundervisning. Avvikelse och normalitet används för att beskriva hur svagbegåvade och 

talangfulla skiljs från genomsnittseleverna och det finns rörelser mellan segregering och 

integrering och här måste frågan ställas vem som ska avgöra om elever ska delas i olika 

grupper och skolformer. Nilholm (2003) beskriver en kritisk aspekt av specialpedagogisk 

forskning, nämligen att den tenderar att snäva in vissa aspekter av vissa gruppers situation och 

inte poängterar viktiga frågor som har med hela utbildningssystemet att göra. Det blir då 

problematiskt att nå de grupper som måste innefattas i de önskvärda förändringarna och risken 

blir att kritiken bidrar till att upprätthålla skillnaden mellan det ”speciella” och det ”normala”. 

 

Persson (2012) menar att människor är olika, vilket ska ses som en resurs och att det är i 

mötet med det annorlunda som vi lär oss något. Under en skoldag lär sig eleverna mycket 

utanför undervisningen i interaktion med andra och specialklasser eller särskilda 

undervisningsgrupper har inte alltid det sociala utbyte elever behöver. Han säger vidare att 

heterogeniteten dessutom blir lika stor i särskilda grupper som i vanliga klasser. Det 

inkluderande perspektivet ska utgöra en vägledande princip för det pedagogiska 

vardagsarbetet, men det vidare syftet är ett mer inkluderande samhälle. 

 

2.5.2 Elever i behov av särskilt stöd i en inkluderande skola 

Haug (1998) pekar på ett problem, nämligen att skolan har en intention att skapa en ”skola för 

alla”, en inkluderande verksamhet, men att utvecklingen i skolan går i motsatt riktning. 

Ytterligare ett problem han visar på, är att pedagoger i skolan inte besitter den kunskap som 

krävs för att uppnå en inkluderande verksamhet. 

 

I Skollagen (SFS 2010:800) står att: 
 

   Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom    
   uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt  

   framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska  

   uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd   

   skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i  

   sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en  

   utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.  

   Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd 

 (SFS 2010:800, 3 kap 8-9 § ) 
 

I Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) står att: 

   "Elever i behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som ska tillgodose dem inom   

    en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose dessa behov."  

(Svenska Unescorådet, 2006 s.11)  
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Deltagarna vid den internationella konferensen i Salamanca 1994, deklarerar att alla barn har 

rätt att känna sig delaktiga i samhället och att skolan är ett viktigt verktyg för att skapa denna 

delaktighet. För att uppnå en skola för alla, bör undervisningen anpassas efter var och en och 

olikheter respekteras. Regeringar uppmanas att i lagstiftning stadfästa principen om integrerad 

undervisning, som innebär att alla barn undervisas i det ordinarie skolväsendet oberoende av 

eventuella svårigheter och inbördes skillnader (Svenska Unescorådet, 2006). 

 

Det står också i Skollagen (SFS 2010:800) att: 

 

   Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som     

   komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om inte   

   annat följer av denna lag eller annan författning.         

                                                                                  (SFS 2010:800 i 3 kap i 7§) 
 

 

Enligt Nilholm (2006) är det viktigt att betona betydelsen av begreppet inkludering som ett 

politiskt, demokratiskt och filosofiskt projekt och att det uppfattas som ett positivt ord. 

Helheten, alltså skolan, ska anpassas så att alla elever får göra sina röster hörda, att de deltar 

utifrån sina förutsättningar och erhåller ett socialt och kunskapsmässigt utbyte. Inkludering får 

inte bara vara en fysisk placering, utan det ska uppfattas positivt av eleven. Ordet inkludering 

används för att beteckna en process, en idé om en systemförändring och individanpassning 

och inte bara ett tillstånd.  

 

Skolverkets (2003) kartläggning av elever i behov av särskilt stöd visar resultatet att 21 

procent av eleverna i svensk skola är i behov av särskilt stöd och Persson (2007) tolkar det 

med att skolan har svårt att möta och ta tillvara den naturliga variationen hos elever i 

undervisningen.  

 

2.5.3 Bedömning av den enskilda eleven 

Pettersson (2005) synliggör att bedömning finns i olika former i individers liv, är en ständig 

följeslagare i skolan och är ofta kopplad till undervisning. Elever som bedöms påverkas av 

hur bedömningarna utformas (Lundahl, 2011). Bedömning kan stimulera elevens lärande och 

kan utveckla elevens tillit till sin egen förmåga, men den kan också ha motsatt verkan. Om 

bedömningen stimulerar lärandet och innehåller en analys, innebär det att elever vill och 

vågar. Om bedömningens analys uteblir kan bedömningen upplevas som en dom, elever kan 

inte eller vågar inte (Pettersson, 2005). Detta illustreras i nedanstående figur. 
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Figur 2.2. Egen tolkning av ”Bedömning som påverkansfaktor” (Pettersson, 2005). 

 

Pettersson (2005) pekar också på vikten av en flexibel lärandemiljö där elever får visa sin 

kompetens på olika sätt, exempelvis muntlig framställning, skriftlig framställning och 

handling. Bedömningen ska ställas utifrån individens egen utveckling snarare än att jämföras 

med andras framsteg.  Hon menar också att det inte finns något som kan ersätta den 

professionella lärarens iakttagelser och erfarenheter vid bedömning av elever. Detta blir ett 

sätt för lärare att visa sin professionalitet och i dagens skola ställs krav på att läraren ska 

kunna verbalisera sin bedömning. Denna bedömning måste göras omsorgsfullt och kräver 

både tid och kompetens, något som är avgörande vid analys och diskussion. Det är inte bara 

läraren som måste vara delaktig i denna process, utan även eleven för att den ska utveckla 

lärandet.  

 

Lundahl (2011) påpekar att i svensk skola har det skett en förskjutning från mål- och 

resultatstyrning till i huvudsak resultatstyrning. Detta innebär att allt större fokus läggs på 

resultat samt att fler och enklare test används med sämre återkoppling. Då fokus ligger på 

resultaten söker eleverna yttre motivation samt ställer upp prestationsmål och deras lärande 

blir ytligt och kortsiktigt.  

 

Selghed (2011) skriver att betygen har flera funktioner som påverkar eleverna och kan bland 

annat fungera som en motivationsfaktor. Betygen kan dessutom ha psykosociala konsekvenser 

ur flera perspektiv till exempel människosyn, självuppfattning, självförtroende, sortering av 

elever med svårigheter. Studier kring betyg har visat att motivationen ofta sjunker hos 

lågpresterande elever och att de ofta ser sina låga betyg som brist på begåvning och att det 

därför inte är någon idé att anstränga sig (Jönsson, 2011). 
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För de elever med en funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden finns i 

Skollagen (SFS 2010:800) en undantagsbestämmelse som får användas vid betygssättning.  

 

   Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen enligt 19 och 20 §§ bortses från enstaka   

   delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 6 eller 9. Med särskilda skäl  

   avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur  

   och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav.   
                                                                                                                 (SFS 2010:800, 10 kap, 21§) 
 

Enligt Ahlqvist (2012) och Skolverket (2011e) behövs ingen diagnos eller papper på en 

funktionsnedsättning, utan arbetslaget på skolan får i samråd med rektorn avgöra om det finns 

särskilda skäl. Till en funktionsnedsättning räknas dock inte sociala omständigheter, 

familjeförhållanden eller utländsk bakgrund och den får inte vara av tillfällig natur. 

Undantagsbestämmelsen får inte användas istället för att ge stöd till elever och kursplanen får 

inte reduceras utan skolan ska jobba för lärande och bedömning på andra sätt. Ahlqvist (2012) 

säger vidare att lärare inte behöver dokumentera användandet av undantagsbestämmelsen. 

 

2.5.4 Den specialpedagogiska yrkesrollen 

I examensordningen för specialpedagoger (SFS 2007:638) står att specialpedagogen skall: 
 

– visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande   

      arbete och i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer, 

– visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera  

      svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå, 

– visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan med  

berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer, 

– visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska  

frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda, och 

– visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av   

      det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever 

     (SFS 2007:638) 

Vidare nämns (SFS 2007:638) att specialpedagogen ska ha empatisk förmåga, ha 

självkännedom samt kunna göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga 

och etiska aspekter samt beakta de mänskliga rättigheterna. 

 

Vår egen erfarenhet säger oss att det specialpedagogiska uppdraget kommer att innehålla 

betydelsefulla arbetsuppgifter då det gäller bedömningar av elever i behov av särskilt stöd 

samt utveckling av skolans lärmiljö med ambitionen att skapa en skola för alla där olikheter är 

tillåtna. 

 

 

 

file:///H:/2010:800%23K10P19
file:///H:/2010:800%23K10P20


 33 

2.6 Sammanfattning 

I litteraturgenomgången belyses att bedömning finns med som en ingrediens i våra liv, vi 

bedömer och blir bedömda dagligen. Att bedöma en elevs kunskaper innebär enligt 

Skolverket (2011b) att resultat och arbetsprestationer samlas in och sedan tolkas och det är 

ofta läraren som gör bedömningen även om det i skolan förekommer självbedömning och 

kamratbedömning. Efter litteraturdelens historiska tillbakablick, konstateras att bedömning är 

ett högaktuellt ämne i svensk skola.   

 

Skolan är skyldig att bedöma elever och bedömningar kan både ha dolda och synliga syften. 

Enligt litteraturen kan bedömningens syfte sammanställas i följande punkter: 

  

 för summering och lärande 

 för resultatstyrning och urval 

 för dialog  

 makt och disciplinering   
 

 

Bedömning för lärande är en bedömningsform som poängteras i skolans styrdokument och 

inom senaste forskningen (Lundahl, 2011; Jönsson, 2011). Skolverket (2011b) skriver att 

bedömning i skolan ska ske på ett likvärdigt, rättssäkert och professionellt sätt, men forskning 

(Selghed, 2004) visar på nedslående resultat och Riksrevisionen (2004) hävdar att fullständig 

likvärdighet inte är möjlig med nuvarande betygsystemet. 

Kunskapssyn, lärande samt bedömning hänger nära samman och förändringen av svensk 

skolas styrning från regel- till mål- och resultatstyrning är tecken på detta (Selghed, 2011). I 

en summativ bedömning är syftet att summera ihop elevers kunskaper och i en formativ 

bedömning läggs fokus på lärandet, där målet och vägen dit är tydligt för eleverna (Jönsson, 

2011). En framgångsfaktor för lärandet är återkoppling till eleverna som ska hjälpa dem till 

delaktighet och reflektion över deras eget lärande. (Hattie, 2009; Jönsson, 2011) Enligt 

Lundahl (2011) kan dessa två bedömningsformer komplettera varandra och Skolverket 

(2011b) skriver att det ingår i lärarens uppdrag att göra båda bedömningsformerna. 

 

I slutet av litteraturgenomgången behandlas det specialpedagogiska perspektivet, elever i 

behov av särskilt stöd och hur den enskilda eleven kan påverkas av bedömningar i ”en skola 

för alla”. Specialpedagogiken används när den vanliga pedagogiken inte ”räcker till” (Persson 

2007; Rosenqvist, 2007). Specialpedagogiken ses som tvärvetenskaplig, vilket innebär att den 

influeras av olika teorier inom sociologi, psykologi och medicin samt påverkas politiskt-

normativt, då det i grunden handlar om hur människor i vårt samhälle ser på avvikelser. 
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Tideman, Rosenqvist, Lansheim och Jacobsson (2004) menar att, ska man kunna urskilja 

något som är onormalt eller särskilt, måste det finnas en föreställning om vad som är normalt. 

Det kan kopplas till det kompensatoriska perspektivet, där man försöker identifiera brister hos 

eleven och kompensera dessa (Nilholm, 2003). Skolan kritiseras här för en utsortering av 

elever vilket strider mot ambitionen ”en skola för alla”. Nilholms (2003) dilemmaperspektiv, 

att det inom skolans system finns grundläggande komplexitet och motsägelsefullhet i 

utbildningssystemet, som påverkar oss dagligen, finner vi genom våra egna erfarenheter 

intressant för denna studie. 

 

I Skollagen (2010:800) står: 

   Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin   

   personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som  

   möjligt enligt utbildningens mål.   

                                                                               (SFS 2010:800, 3 kap 3 § ) 
 

Detta citat kan kopplas till att Skolverkets (2003) kartläggning att 21 procent av eleverna är i 

behov av särskilt stöd och Perssons (2007) tolkning är att skolan har svårt att möta alla elever 

och ta tillvara elevernas naturliga variation i undervisningen. Pettersson (2005) menar att 

bedömning av elever bör innehålla en analys, att man utvecklar och analyserar lärandet. Då 

uppstår effekten att eleven kan, vill och vågar. Uteblir analysen i en bedömning kan 

bedömningen bli dömande eller fördömande och eleven vill inte, kan inte och vågar inte.  
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3 TEORIANKNYTNING 

Vårt syfte med studien är att beskriva lärares syn på bedömningsarbetet i grundskolan och då 

detta är ett stort ämne med många infallsvinklar, har vi valt flera teorier som vi tycker går in i 

och påverkar vartannat och som bildar ett samspel kring bedömning. Clark, Millard och 

Dyson, (1998) diskuterar om specialpedagogik verkligen är i behov av en teorianknytning. 

Deras slutsats är att ”the business of theorising is not simply necessary in special education, 

but is inevitable” (p.2). 

 

Vid val av teorier fann vi det svårt att begränsa oss, eftersom många teorier kunde berika vår 

studie. Efter flertalet diskussioner och överväganden, tog vi beslutet att låta samtliga valda 

teorier få en liten plats i vår studie. Östlund (2011) uttrycker också vid en föreläsning att 

teoretisk förankring är att kunna se saker ur flera perspektiv, något som vi tar med oss vid 

angripandet av vår teoridel. Vi vill kunna se på bedömning i skolan ur flera perspektiv, vilket 

är en kunskap som vi kan gynna oss i vår blivande yrkesroll som specialpedagog. 

 

För att lättare förstå våra valda teoretiska perspektiv konstruerade vi en enkel bild, se nedan. 

Vi föreställer oss en luftballong där korgen får representera skolans värld och ballongen den 

omvärld som vi befinner oss i. Skolan är sammanbunden med vår omvärld, det vill säga 

linorna som korgen sitter fast i. Vår omvärld består av en helhet, som kan delas in i olika 

system och som i sin tur påverkar varandra. Våra liv påverkas av komplexiteten och vi ställs 

ofta inför dilemman, som vi måste bli medvetna om och kunna förhålla oss till. Omvärlden 

påverkas också av makt och den kunskapssyn som råder.  I skolans vardag har 

kommunikation och relationer stor betydelse och ibland orsakar skolmiljön problem för oss, 

vilket vi symboliserar med svävande moln. Blir det för ”molnigt” är det svårt för 

luftballongen att flyga. Specialpedagogiken symboliserar vi som skolans ”räddande ankare” 

som står för helheten och förankring i verkligheten. 
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Figur 3.1 Vår symbolik av teorierna 

 

3.1 Komplexitet och systemteori  

Komplexitetsteorin beskrivs i Augustinsson och Brynolfs (2009) litteratur med att man tar till 

sig och förstår komplexa fenomen i vår värld. Komplexiteten är mångfacetterad och det är 

svårt att beskriva den fullt ut. Författarna menar att komplexitet inte ska förväxlas med ordet 

komplicerat. Komplexiteten menar Augustinsson och Brynolf (2009) utgår från tre 

grundläggande gestalter; roll, relation och kommunikation. Rollen beskrivs med den uppgift 

som en person har i verksamheten, relationen är att varje person har kontakt med andra 

personer inom verksamheten och den kommunikation som skapas, både verbal och 

ickeverbal. Komplexiteten finner man ofta inom/mellan relationer, något som vår egen 

yrkeserfarenhet också säger oss. 

 

Utgångspunkten i det systemteoretiska tänkandet är en helhet som sedan delas in i olika 

system. Systemteorin lägger stor vikt vid en relationell förståelse av människors beteenden, 

inom och mellan systemen är man ömsesidigt beroende av varandra. Individer ingår i olika 
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system och för att förstå systemen måste samspelen mellan dessa beaktas samt problemets 

kontext.  Värt att notera är att människan alltid har en möjlighet till förändring inom systemet 

(Rökenäs & Hanssen, 2007).  Systemteorin kan alltså beskrivas som ett begrepp, som står för 

det tankesätt som finns inom olika samhällsvetenskaper och då menas att helheten är mer än 

summan av delarna. Alla deltagare inom ett socialt system påverkar helheten eller påverkas 

själva av denna helhet och det är interaktionen inom dessa system som är av intresse. Delarna 

i ett system ses som sammanbundna och förändras en del så påverkas också de andra delarna, 

som i sin tur har en inverkan på helheten (Nilholm, 2007). Detta systemperspektiv är väsentligt 

om man ska kunna få en förståelse för elever och bemötande. (Nordahl, Sorlie, Manger & 

Tveit, 2007) 

 

Systemteorin kan användas för att få en förståelse för komplexiteten mellan olika system. I 

systemteorin ingår att människor förstår vår värld utifrån en indelning i olika system. Enligt 

social systemteori hänger allt samman och man påverkas eller påverkar ömsesidigt och detta 

kan bidra till en vidgad syn på en individs problem (Bladini, 2004). Hon skriver vidare att vi 

gör distinktioner, belyser vissa saker och döljer andra, och genom att skilja ut fenomen tolkar 

vi världen. För att kunna förstå skolans vardag behövs systemteoretisk förståelse samt 

kunskap om världens komplexitet. Vår egen över 50 åriga yrkeserfarenhet säger oss, precis 

som Augustinsson och Brynolf (2009), att skolan är en komplex organisation. 

 

3.2 Miljörelaterat och kommunikativt perspektiv   

Psykologin sägs ha ett individperspektiv på människan medan sociologin har ett samhälleligt 

perspektiv, men det finns också ett tredje perspektiv som bygger på ett samspel mellan individ 

och miljö, det miljörelaterade perspektivet. Enligt detta perspektiv finns exempelvis inte ett 

handikapp hos en individ, utan det uppstår först i samspelet med miljön (Hjelmquist, 2000). 

Handikappet uppstår endast om miljön ställer krav på individers handling som borde vara 

normalt, men som de inte kan förverkliga. Det är alltså inte en egenskap hos individen utan 

uppstår i ett samspel i ett visst sammanhang.  I vår verksamhet påverkar politiska beslut 

elevers förmågor och problem som inte upplevs utanför skolan utan skapas där. 

 

Ytterligare ett intressant perspektiv som kan framhävas är det kommunikativt 

relationsinriktade perspektivet, KoRP, där man studerar relationer och kommunikation på 

olika nivåer. (Ahlberg, 2001) För att förstå komplexiteten inom skolan bör det undersökas hur 

skolan hanterat elever i behov av särskilt stöd.  All kommunikation har ett innehåll och är 

riktad, vilket innebär att den vill stå i förbindelse med sin omgivning. Dessa 
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kommunikationsplattformer skapar sedan skolverksamheten, som i sin tur påverkar skolans 

samspel med eleven. Det kommunikativa relationsinriktade perspektivet ger kunskap om de 

kommunikationsprocesser som pågår och på så sätt ses växlingen mellan skolors sätt att 

bemöta elever i behov av särskilt stöd. I skolan finns gemensamma förhållningssätt och 

rutiner som påverkar verksamheten.  

 

3.3 Makt och kunskap   

Detta arbete fokuserar på bedömningar i skolan och vi tar intryck av poststrukturalismen och 

framför allt Michel Foucault, som skriver att makt och kunskap skapas genom olika sociala 

praktiker (May, 2001). Enligt Hyldgaard (2006) menar Foucault att makt finns överallt i 

samhället och utövas mellan individer och frågar sig om sanningen står tillbaka för makten. 

Vidare kan kunskap ses som en väg till makt och makten i sig ger ytterligare kunskap. 

Hyldgaard (2006) skriver att mellan makt och kunskap finns ett växelvis och ömsesidigt 

utbyte som påverkas av historiska transformationer vilket bestämmer kunskapens riktning  

 

Persson (2007) förtydligar i sin litteratur Foucaults teori och menar att samhället genom sina 

regler och normer håller ett grepp om människorna och han lägger vikt vid två sorters 

kunskap. Den ena är kunskapen för de alternativa tolkningarna och de mindre synliga 

beskrivningarna som vetenskapen traditionellt inte handlar om. Den andra är kunskapen som 

uttrycks av dem som blir utsatta av samhällets normalitetssträvande. Foucault är enligt 

Persson (2007) främst intresserad av de tankar och den kunskap som tänkts eller funnits, men 

inte fått någon slagkraft. Han tycker att människan både kan ses som subjekt och objekt inom 

forskning och att forskaren måste förhålla sig till dessa roller samtidigt. Då han fäster stor vikt 

vid dolt maktutövande och vill avtäcka dessa krafter har han fått kritik för sina studier. 

Persson (2007) skriver att Foucault inte kritiserar människan utan endast de inskränkningar 

som läggs på oss som en konsekvens av traditioner. Detta synsätt kan kopplas till vår egen 

erfarenhet och våra iakttagelser av bedömningar i skolan och en fråga som kan ställas är om 

denna kontroll är ett tecken på dolt maktutövande.    

 

3.4 Dilemmaperspektiv  

Nilholms (2003) dilemmaperspektiv ger oss ytterligare en dimension kring bedömning, ett 

perspektiv som inte är lika väletablerat som det kompensatoriska och kritiska perspektivet.  

Inom det kritiska perspektivet, att specialpedagogik pekar ut elever och att samhället är 

odugligt på att bemöta olikheter, nämner Nilholm (2003) kritiken att värderingar i själva 
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verket är komplexa och kan stå mot varandra och ha olika dimensioner. Jämlikhet är ett 

exempel på en värdering som skolan står för, men som kan tolkas olika.  Kritik riktas även 

mot synen på individuella skillnader. Det kompensatoriska perspektivet, att skolan finner 

tillkortakommande hos elever som sedan ska kompenseras och där riktas kritik främst mot 

dilemman rörande differentiering och kompensatoriska synsätt.  Dilemmaperspektivet har 

växt fram genom en invändning mot det kritiska och kompensatoriska perspektivet. Ett 

dilemma kan beskrivas som motsättningar som egentligen inte går att lösa, men som hela 

tiden kräver ställningstaganden eller som Clark, Dyson och Millard (1998) uttrycker att alla 

dilemman både har fördelar och nackdelar. Genom att problematisera kritiken kan enligt 

Nilholm (2003) dilemman urskiljas både inom det kritiska och också det kompensatoriska 

perspektivet.  

 

Ett intressant svårlöst dilemma för oss pedagoger som beskrivs av Clark, Dyson och Millard 

(1998) är att i ett utbildningssystem ska alla elever ges liknande kunskaper samtidigt som 

skolsystemet ska anpassas efter elevers olikhet. Även Asp-Onsjö (2006, s. 34) belyser detta 

dilemma och skriver att ”alla ska mötas utifrån sina olikheter samtidigt som de ska få 

gemensamma erfarenheter”. 
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4 METODBESKRIVNING 

4.1 Val och motivering av metod 

Thurén (2004) skriver att människan enligt positivismen har två källor till kunskap, det vi kan 

iaktta med våra sinnen och det vi kan räkna ut med vår logik. Vetenskapen söker sanningen, 

men verkligenheten är så komplicerad att det är svårt att veta vad som är sant och därför lever 

olika paradigm sida vid sida. I en empirisk sanning är man aldrig helt säker på att det 

verkligen är sant då våra sinnen kan svika (Thurén, 2004) och eftersom historien ständigt är 

föränderlig blir sanningar bara provisoriska (May, 2001).  

 

Valet av metod fattas utifrån forskarens preferenser (May, 2001) och all god forskning 

kännetecknas av att man väljer metod och gör sitt urval av speciella skäl, som hänger ihop 

med forskningen, och inte för att det är ett enkelt alternativ. Vårt val av metod föll på en 

enkätundersökning och därefter sju intervjuer. Tidsfaktorn gjorde dock att vi efter noggrant 

övervägande bestämde oss för att i denna studie göra ett bekvämlighetsurval som bygger på 

tillgänglighet, det vill säga att vi nyttjade det nätverk av kända skolor som fanns runt om oss. 

Vi ansåg det viktigt att få många enkätsvar för att på så sätt kunna göra generaliseringar. Här 

gav Denscombe (2009) oss en varnande tanke och menar att de flesta forskare gör val av 

bekvämlighetssynpunkt vilket kan uppfattas som lättjefullt då det kan strida mot hårda krav 

som bör ställas på vetenskaplig forskning.  Han skriver vidare att två eller flera metodval är 

att föredra, något som vi också tog fasta på i vår studie.  

 

Slutsatserna i en studie kan dras genom deduktion där teoretiserandet föregår forskningen 

eller genom induktion där forskningen kommer före teorin, det vill säga att man försöker dra 

slutsatser utifrån empiriska fakta. Infallsvinkeln på vår metod kan snarare ses som abduktiv, 

det vill säga en kombination av induktiv och deduktiv (Östlund, 2011). Vi menar att en 

induktiv slutledning aldrig kan vara hundraprocentig då den bygger på empiriskt material som 

sällan är fullständigt och då vi har inspirerats av flera teoretiska perspektiv, kan vi inte hävda 

att vi försöker dra en logisk slutsats.  

 

Våra val av metoder grundade sig på dem som vi trodde var lämpligast för denna studies 

syfte. Avsikt var att beskriva tillvägagångssättet så ingående att samma metod skulle kunna 

användas av andra forskare för att replikera studien. 

 

Metodvalet inspirerades av ett fenomenologiskt förhållningssätt, där våra värderingar inte 

skulle läggas in i respondenternas uppfattningar och upplevelser av verkligheten och vi 
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försökte med hjälp av våra sinnen beskriva respondenternas tankar och idéer kring 

bedömningar. Vi var dock medvetna om att i alla studier och speciellt i en kvalitativ, gör 

forskaren tolkningar av sina iakttagelser som påverkas av egna upplevelser och förförståelse, 

hermeneutik (Thurén, 2004). Forskarens värderingar influeras av kultur, historia och den 

sociala makten, vilket påverkar all data på ett omedvetet sätt (May, 2001; Rossman & Rallis, 

2003). 

 

Även om forskare enligt Rökenes och Hanssen (2007) i arbetet med människor tar reda på 

deras motiv, syften och försöker förstå dem genom att leva sig in i deras uppfattning, gör de 

en tolkning och deras referensram påverkar arbetet. 

 

Syftet i vår studie var att beskriva lärares syn på bedömningsarbete i grundskola. Vi 

inspirerades av kvantitativ och kvalitativ forskning och använde oss av en intervju- och en 

enkätstudie då vi ville få fram människors upplevelser, men samtidigt få en generell 

uppfattning kring bedömningar i skolan. Via enkäten kunde många respondenter tillfrågas och 

ett brett underlag inhämtades och med intervjuer fick undersökningen en fördjupad aspekt.  

 

4.1.1 Enkät 

Vår enkätstudie har drag av en surveyundersökning, vilket innebär en empirisk 

forskningsstrategi med en bred och omfattande täckning vid en bestämd tidpunkt 

(Denscombe, 2009).  Undersökningen var dock begränsad och urvalet av respondenter var 

inte representativt för hela Sveriges lärarkår och vi var införstådda med att vi inte har kartlagt 

en yrkesgrupps åsikter. 

 

Enkätfrågornas formulering och ordning bör betraktas ur ett socialpsykologiskt perspektiv 

(May, 2001) och vi försökte göra sådana överväganden. Klassifikationsfrågor eller 

demografiska frågor, den ”personliga” delen av frågeformuläret (May, 2001) innehåller ofta 

en fråga kring ålder som vi valde att inte ha med, då vissa respondenter inte vill uppge sin 

ålder och dessutom fann vi den frågan ha mindre betydelse för vår studie.  Vi valde att börja 

med klassifikationsfrågor, då de gick lätt att svara på, även om May (2001) varnade för att de 

kan få vissa människor att ”rygga tillbaka” och vägra att svara på enkäten. Av erfarenhet vet 

vi att lärare utsätts för många enkäter och har ont om tid så därför ansträngde vi oss vid 

utförandet och formuleringen av frågeformuläret, så det skulle gå relativt snabbt att besvara 

och frågorna var standardiserade med svarsalternativ. Vi använde oss av kategorifrågor och 

till största delen av attitydfrågor (May, 2001; Bell, 2009). Då vi ville få ytterligare en 
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dimension, fick respondenterna på en del av enkäterna ta ställning med ”viktighetsgrad”, en 

metod som ges som alternativt förslag till rangordning av Trost (2007). Han beskriver 

svårigheten med rangordning eftersom flera alternativ kanske är lika viktiga för 

respondenterna. Vi lade ner tid och energi på den språkliga delen av enkäten för att hitta ett 

lättillgängligt språk utan dubbla budskap. Flera forskare (Trost, 2007; Denscombe, 2009; Bell, 

2009) menar att det är viktigt att ha ett enkelt och lättbegripligt språk. För att ge 

respondenterna möjlighet att göra oss uppmärksamma på andra fenomen kring bedömningar, 

kunde de sist i enkäten skriva ner egna tankar och funderingar kring ämnet.  Enkätfrågorna 

diskuterades tillsammans med personal vid Högskolan i Kristianstad och vi reviderade efter 

hand. Sista revideringen saknar feedback från Högskolan, men tidsaspekten gjorde att vi var 

tvungna att distribuera enkäterna.  

 

Fördelarna med en enkät är att respondenterna kan vara fler till antalet än vid intervjuer, de är 

anonyma och de kan ta den tid de behöver för att besvara frågorna. Nackdelarna är att 

frågorna måste vara enkla, de ska helst inte kunna misstolkas och det går inte att ställa 

följdfrågor (May, 2001). 

 

4.1.2 Intervjuer 

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer (May, 2001), då vi ville ge 

respondenterna möjlighet att fördjupa och förtydliga svaren, men samtidigt ville vi ha 

komparabla svar och utgick därför ifrån ett strukturerat frågepapper. Alla respondenters 

autonomi respekterades och deltagandet var av fri vilja. May (2001) påtalar vikten av 

forskarnas opartiskhet och distans vid intervjutillfällen, vilket vi hade i åtanke under 

intervjuerna. 

 

I Mays bok (2001) läste vi att tre villkor måste vara uppfyllda för en intervjun ska lyckas; 

tillgänglighet, kognition och motivation. Respondenten måste ha tillgång till den information 

som söks, förstå vad som krävs av honom och känna att hans deltagande är av betydelse.  

 

Fördelarna med intervjuer är att de ger en god inblick i människors upplevelser, åsikter och 

erfarenheter och de intervjuade kan vid behov få frågorna förtydligade och besvara dem med 

egna ord (May, 2001). Nackdelarna är bland annat att en intervju handlar om att bygga upp ett 

förtroende och skapa en samarbetsvilja, endast ett fåtal respondenter används samt att 

intervjuerna kan kännetecknas av bristande struktur (May, 2001). 
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4.2 Val av undersökningsgrupper      

Då lärarna har en betydelsefull och avgörande del i bedömningsarbetet av elever, var valet av 

undersökningsgrupp given. Vi gav ut 130 enkäter till lärare som undervisar i årskurserna 1-9 

fördelade mellan åtta skolor i olika skånska kommuner och fick in 96 svar. Lärarna var både 

kända och okända och för att få in många enkätsvar använde vi oss av snöbollseffekten (May, 

2001) där några utvalda respondenter hjälpte oss att komma i kontakt med andra. Vi nyttjade 

oss även av kurskamrater på Högskolan i Kristianstad för att få in så många svar som möjligt. 

Vi har därmed bara till viss del styrt målgruppen.  

 

Vi genomförde sju intervjuer med lärare som har varierad pedagogisk bakgrund. Vid val av 

lärare gick vi, på grund av tidsfaktorn, främst på personligt urval och närhetsprincip. Vi tänkte 

noga igenom valet, då vi önskade en variation av lärare som undervisar på låg- mellan- och 

högstadiet samt specialpedagoger. Angeläget var också att få en spridning mellan 

undervisningsämnen och eftersom lärarna inte skulle kunna identifieras valde vi fingerande 

namn. 

 

Lärare Birgitta har verkat som lågstadielärare i över 40 år och arbetar i nuläget på en F-9 

skola i årskurs 2. 

 

Specialpedagog Karin tog sin lärarexamen för cirka 25 år sedan och har vidareutbildat sig 

till specialpedagog. Hon arbetar kommunövergripande inom Elevhälsan. 

 

Lärare Sune arbetar på en 6-9 skola som resurspedagog samt undervisar i So-ämnena och har 

arbetat som lärare i knappt 15 år. 

 

Lärare Malin har drygt 20 års erfarenhet från läraryrket, är utbildad mellanstadielärare i som 

sedan påbyggts med ämneslärarutbildning. Hon arbetar på en 6-9 skola och undervisar i 

svenska och engelska. 

 

Lärare Pia arbetar på en 6-9 skolan sedan tio år tillbaka och undervisar i svenska och So-

ämnena. 

 

Specialpedagog Kicki har 35 års erfarenhet av läraryrket och för tio år sedan vidareutbildade 

hon sig till specialpedagog. Nu arbetar hon med årskurserna 3-5 som specialpedagog. 
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Lärare Lisa har också 35 års erfarenhet som lärare på mellanstadiet. Hon har fördjupade 

kunskaper i matematik och No-ämnena och arbetar med årskurserna 4-5. 

 

4.3 Pilotstudie 

För att klarlägga syftet med vår studie och för att testa frågorna genomförde vi pilotstudier 

innan vi skickade ut våra enkäter. Det viktigaste arbetet vid utformandet av en enkät är att 

konstruera entydiga frågor, som forskaren vet varför han ställer, till vilka han vill ställa dem 

och hur de ska tolkas (May, 2001). För att försäkra oss om att enkätfrågorna inte kunde tolkas 

på flera olika sätt bad vi fyra erfarna lärare besvara dem och vi hade även en efterföljande 

diskussion med lärarna. Enkätfrågorna reviderades ytterligare och för att försäkra oss om att 

formuleringarna blivit bättre, att syftet med vår undersökning täcktes och för att fånga upp 

oförutsedda problem bad vi ytterligare två lärare kommentera enkäten. Enligt Bell (2009) bör 

man genomföra pilotstudier med samma människor som sedan ska användas i 

undersökningen, vilket vi hade.  

 

4.4 Genomförande 

Vi valde att först göra enkätundersökningen för att sedan, beroende på resultatet, ta beslut på 

hur vi ville gå vidare med intervjuerna.  

 

4.4.1 Enkät 

Totalt delade vi ut 130 enkäter i pappersform och fick in 96 svar, vilket gav oss en 

svarsfrekvens på 74 procent. Trost (2007) skriver att vid en enkätundersökning är det vanligt 

med en svarsfrekvens mellan 50 till 75 procent. Persson (2012) säger att det blir allt svårare 

att få in enkätsvar och menar att man får vara nöjd om man får in 60 procent av svaren. 

 

Till samtliga skolor skickade vi ut missivbrev (Bilaga I) och enkäter (Bilaga II), där vi 

presenterade oss, bakgrunden till enkäten och till vissa skolor bifogades svarskuvert. 

Respondenterna hade fjorton dagar på sig att returnera enkäterna till oss.  

 

4.4.2 Intervjuer 

Vi valde att ljudinspela intervjuerna även om vi kände till att interaktionen kan påverkas av 

detta, men fördelarna med att sitta avspänd utan att behöva anteckna, kunna studera 

respondentens kroppsspråk och ha möjligheten att lyssna flera gånger på samtalet övervägde. 

En nackdel med att spela in intervjuer är att transkriptionen är tidskrävande (Denscombe, 

2009). 
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Respondenterna fick i förväg tillgång till intervjufrågorna (Bilaga III) via mejl för att ha 

möjligheten att vara förberedda inför intervjuerna. Vid samtliga intervjutillfällen hade vi 

tillgång till enskilda rum och vi kunde genomföra intervjuerna utan avbrott och störande 

inslag. Intervjuer spelades in med mp3 spelare eller mobiltelefon. Vi hade som avsikt att vara 

tillbakadragna med våra åsikter för att inte påverka deras, vilket vi också informerade 

respondenterna om i början av intervjuerna.  Vi hade önskat att genomföra alla intervjuerna 

tillsammans, men på grund av tidsbrist och sjukdom fick vi endast ett tillfälle.  Vi började 

intervjuerna med att ”kallprata” en stund för att skapa en avspänd stämning, därefter tog 

frågorna vid och samtalen varade mellan 25-45 minuter. 

 

4.5 Bearbetning 

4.5.1 Enkäten 

För att på ett effektivt sätt kunna bearbeta enkäten och dra slutsatser av resultaten lärde vi oss 

delar av statistikprogrammet SPSS (PASW, Statistics Data Editor) som vi laddade ner via 

Högskolan i Kristianstad. När svaren började strömma in, numrerade vi enkäterna från ett till 

96 och sedan var det bara att lägga in dem i datorn. Vi sammanställde svaren i 

frekvenstabeller och la fokus på procentsatser. Vi valde stapeldiagram som redovisningsform 

och använde oss av ”stacked bar charts” (Wahlgren, 2009) i fem av stapeldiagrammen 

eftersom vi föredrog att ha med fler variabler på varje stapel. Utifrån resultaten försökte vi 

urskilja likheter, skillnader och värden som stack ut av något slag.   

 

4.5.2 Intervjuerna 

Efter intervjuerna delade vi upp bearbetningen och lyssnade flera gånger på 

ljudinspelningarna. Bell (2009) delger att vid kortare projekt kan det vara tveksamt om man 

verkligen har tid att transkribera intervjuerna, något som vi ändå gjorde till viss del och 

ljudinspelningarna finns bevarade i våra datorer tills vårt arbete är godkänt.  Denscombe 

(2009) skriver att forskaren ofta måste göra om det talade språkets meningsbyggnad och 

förståelse så det blir begripligt i skiftspråket, något som vi gjorde vid vår nerskrift av 

intervjuerna. Han tillägger att detta ”tillsnyggande” av språket kan göra att man går miste om 

en del av autenticiteten från intervjutillfället, något som vi också upplevde. Kvale och 

Brinkmann (2009) skriver att man kan göra meningskoncentrering, vilket innebär att man drar 

samman intervjusvaren till kortare formuleringar utan att innehållets betydelse förvanskas, 

vilket vi tog fasta på. Vi gick sedan tillsammans vidare med analys av svaren och försökte 

finna mönster.  
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4.6 Diskussion av studiens tillförlitlighet 

Vid undersökningar ska kriterierna för reliabilitet och validitet vara uppfyllda (Denscombe, 

2009; May, 2001; Thurén, 2004). Det innebär att undersökningen är tillförlitlig och samma 

resultat ska kunna uppnås vid samma slags mätning vid andra tillfällen med lika 

omständigheter, samt att man undersöker det man verkligen avser mäta. Vid alla studier finns 

det en risk för viss skevhet eller bias som enligt Bell (2009) förklaras med att de som 

intervjuar, medvetet eller omedvetet, kan feltolka resultat och påverka respondenterna. Det 

kan också finnas en risk att forskarna är för starkt engagerade i den frågeställning som ska 

studeras och att informationen får tyngd på vissa delar så att helheten förbises (Bell, 2009). 

Med försiktighet menar vi att denna studie uppfyller dessa kriterier till viss del. 

 

4.7 Etiska överväganden 

En stor del av samhällsforskningen är beroende av information från människor och därför är 

det viktigt att respondenterna hyser tillit till forskarna samt att de är positivt inställda till 

undersökningen för att datakvaliteten ska vara fullständig och korrekt (Denscombe, 2004). Vi 

har i vårt arbete tagit hänsyn till deltagarnas rättigheter och intressen samt följt 

Vetenskapsrådets God forskningssed (2011) och vi tar det yttersta ansvaret för att studien är 

av god kvalitet och moraliskt acceptabel.  

 

Vi har tagit del av fyra begrepp, sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet i 

Vetenskapsrådets skrift God forskningssed (2011). Bell (2009) redogör för hur svårt det är 

med konfidentialitet och anonymitet och skriver att det beror på hur man tolkar begreppen och 

rekommenderar därför att man tydliggör betydelsen av dessa termer för alla involverade. 

Konfidentialitet innebär skydd mot att obehöriga tar del av uppgifterna och anonymisering 

eller avidentifiering innebär att kopplingarna mellan svaren och individerna elimineras så att 

inte ens forskarna vet vilka svar som har givits av vem (Vetenskapsrådet, 2011). Vi har 

informerat respondenterna om undersökningens innebörd och fått deras samtycke till studien. 

Respondenternas rättigheter och värdighet har respekterats. Vi har gjort allt för att de inte ska 

lida någon skada genom att delta och vi har på bästa sätt respekterat deras integritet 

(Denscombe, 2009).  

 

I vår undersökning har vi valt att tillsammans med enkäterna skicka ett missivbrev (Bilaga I) 

där vi beskriver vilka vi är, vilken utbildning och högskola vi kommer från samt syftet med 

arbetet. Det framgår att deltagandet är frivilligt och de är också informerade om att analysen 

av deras svar kommer att leda fram till denna studie. I rapporten kommer ingen att kunna 
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identifiera vem som sagt vad och ingen, förutom kanske de intervjuade själva, kommer att 

kunna känna igen identiteterna. Vi upplyste att samtalen kommer att spelas in och att 

ljudinspelningarna endast kommer att användas till vårt examensarbete. Samtidigt var vi 

medvetna om att vi inte kunde utlova att de ska förstöras eller att ingen annan ska få ta del av 

dem. I Vetenskapsrådet (2011) läste vi nämligen att; 

 

      ….. en forskare inte kan lova att ingen utanför forskargruppen någonsin ska få ta del av  

      materialet eller de uppgifter som samlats in i undersökningen. Det finns många situationer 

      då insyn i forskningsmaterialet är befogat och nödvändigt.  

                                                                                                (Vetenskapsrådet, 2011 s. 69) 
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5 RESULTAT  

5.1 Resultat av enkät  

Enkätens sex delar redovisas nedan med stapeldiagram och efterföljande förklaringar. Vi har 

sammanställt 96 enkäter och svaren i staplarna är redovisade i procent. 

Diagram 5.1   Varför gör du bedömningar i ditt arbete som lärare? (n=96)   
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Vid frågan varför lärare gör bedömningar instämmer 62 procent helt i att det är för att värdera 

kunskaperna i relation till kunskapskraven i Lgr 11, 36 procent instämmer i viss mån och två 

procent har en något avvikande åsikt, men ingen har en helt avvikande åsikt. 

 

Att bedömningar görs för att det finns ett krav uppifrån instämmer 38 procent helt i, 52 

procent instämmer i viss mån, åtta procent har något avvikande åsikt och två procent har helt 

avvikande åsikt. 

 



 50 

Bedömningar görs för att kartlägga elevers kunskaper eller ha som utgångsläge inför ett nytt 

arbetsområde instämmer 33 procent helt i, 55 procent instämmer i viss mån, 12 procent har 

något avvikande åsikt och ingen har helt avvikande åsikt. 

 

För att eleverna ska veta hur de ska vidare i kunskapsprocessen görs bedömningar vilket 41 

procent av respondenterna instämmer helt i, 55 procent instämmer i viss mån och fyra procent 

har något avvikande åsikt, men ingen har helt avvikande åsikt.   

 

Bedömningar görs för att jag som lärare ska veta hur undervisningen ska utformas håller 27 

procent helt med om, 61 procent håller med i viss mån, tio procent har något avvikande åsikt 

och en procent har helt avvikande åsikt. En respondent svarade inte. 

 

För att säkerställa utbildningens kvalitet görs bedömningar vilket 41 procent av 

respondenterna håller med helt om, 53 procent håller med i viss mån, fem procent har en 

något avvikande åsikt. En respondent hoppade över detta påstående.     

 

Att bedömningar görs för att skapa en dialog mellan mig som lärare och eleverna håller 37 

procent helt och hållet med om, 57 procent håller med i viss mån och sex procent har en något 

avvikande åsikt, men ingen har en helt avvikande.  

 

Bedömningar görs för att fördela resurser och organisera arbetet på skolan instämmer nio 

procent helt i, 39 procent instämmer i viss mån, 38 procent har något avvikande åsikt och 

fjorton procent har helt avvikande avsikt. 
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Diagram 5.2 Hur viktiga/betydelsefulla är påståenden för dig i ditt bedömningsarbete? (n=96)   
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Lärarna får även värdera ovanstående påståenden med hjälp av en ”viktighetsgrad” från ett till 

fyra där en etta representerar inte alls viktigt och en fyra mycket viktigt. På denna del av 

enkäten är det en respondent som inte svarar och på sista påståendet två personer. 

 

Vad gäller att göra bedömningar för att kunna värdera elevers kunskaper i relation till 

kunskapskraven i Lgr 11 anser 70 procent det vara mycket viktigt, 26 procent det som ganska 

viktigt, två procent inte särskilt viktigt och en procent inte alls viktigt.  

 

”Viktighetsgrad” beträffande att det finns ett krav uppifrån tycker 30 procent är mycket 

viktigt, 41 procent ganska viktigt, 23 procent inte särskilt viktigt och fem procent inte alls 

viktigt.  

 

Vid påståendet kring bedömningar för att kartlägga elevers kunskaper anser 44 procent det är 

mycket viktigt, 51 procent ganska viktigt, fyra procent inte särskilt viktigt. 
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Beträffande bedömningar för att eleverna ska veta hur de ska vidare i sin kunskapsprocess 

tycker 57 procent det är mycket viktig, 35 procent att det är ganska viktigt, sex procent inte 

särskilt viktigt och en procent inte alls viktigt. 

 

Vid ”viktighetsgraden” för att veta hur jag ska utforma undervisningen hävdar 35 procent att 

det är mycket viktigt, 49 procent att det är ganska viktigt, tretton procent inte särskilt viktigt 

samt två procent inte alls viktigt. 

 

För att säkerställa utbildningen kvalitet anser 40 procent att det är mycket viktigt, 44 procent 

att det är ganska viktigt, fjorton procent inte särskilt viktigt och en procent inte alls viktigt. 

 

Att använda bedömningar för att få en dialog tycker 49 procent är mycket viktigt, 39 procent 

är ganska viktigt, tio procent inte särskilt viktigt och en procent inte alls viktigt. 

 

Vid bedömning för resursfördelning och organisation menar 21 procent att det är mycket 

viktigt, 43 procent att det är ganska viktigt, 27 procent inte särskilt viktigt och sju procent inte 

alls viktigt. Vid detta påstående uteblev två svar. 

 

 



 53 

Diagram 5.3 Jämför bedömningsarbetet i dagens skola med för tio år sedan. (n=96)  
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Vid frågan om dagens arbetsbelastning i samband med bedömning jämfört med för tio år 

sedan anser 84 procent av lärarna att arbetet har ökat mycket, 12 procent att det har ökat lite 

och två procent tycker att det är oförändrat. Två svar uteblev. 

 



 54 

Diagram 5.4  Jämför bedömningsarbetet i dagens skola med för tio år sedan. (n=96)   
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Av lärarna tycker 43 procent att bedömningsarbetet idag är mycket svårare, 34 procent lite 

svårare, tio procent anser det vara oförändrat eller lite lättare och en procent mycket lättare. 

Även här uteblev två svar. 
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Diagram 5.5 Delaktighet i bedömningsarbetet (n= 96) 
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Beträffande delaktigheten i bedömningsarbetet instämmer 22 procent att de har möjlighet att 

påverka de bedömningsformer de vill använda, 65 procent instämmer i viss mån, tolv procent 

har något avvikande åsikt och en procent har en helt avvikande åsikt. 

 

Av lärarna instämmer 38 procent helt att de själv vill besluta vilken bedömningsform som 

används, 51 procent instämmer i viss mån, åtta procent har en något avvikande åsikt och tre 

procent har en helt avvikande åsikt. 

 

Om de bedömningar som görs känns nödvändiga och relevanta instämmer 32 procent av 

lärarna helt medan 58 procent instämmer i viss mån. Något avvikande åsikt har nio procent 

och en procent har helt avvikande åsikt. 
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Diagram 5.6.   Stöd i bedömningsarbetet (n=96) 
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Vid frågan om stöd i bedömningsarbetet instämmer 34 procent helt i att de har tillräcklig 

kompetens, 57 procent instämmer i viss mån medan nio procent har något avvikande åsikt. 

Ingen respondent är av helt avvikande åsikt. 

 

Av lärarna instämmer 41 procent helt i att de får stöd av sina kollegor, 48 procent instämmer i 

viss mån, nio procent har något avvikande åsikt och två procent har helt avvikande åsikt. 

 

Beträffande stöd från skolledningen har sexton procent en helt avvikande åsikt, 37 procent en 

något avvikande åsikt, 34 procent instämmer i viss mån och tretton procent instämmer helt. 

 

I enkätsvaren utläser vi att 43 procent av lärarna instämmer helt i att de har stöd av 

kunskapskraven i Lgr 11 i bedömningsarbetet, 48 procent instämmer i viss mån och åtta 

procent har en något avvikande åsikt.  
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Att ha tillräckligt med tid för sitt bedömningsarbete har 41 procent helt avvikande åsikt om, 

37 procent har något avvikande åsikt, arton instämmer i viss mån och fyra procent instämmer 

helt. 

 

Att skolan har en likvärdig bedömning har 12 procent en helt avvikande åsikt om, 42 procent 

en något avvikande åsikt, 35 procent instämmer i viss mån och nio procent instämmer helt. 

Två svar saknas på denna fråga. 

 

Av enkätsvaren instämmer arton procent helt i att de är säkra på vad de ska bedöma, 54 

procent instämmer i viss mån, 26 procent har en något avvikande åsikt och två procent har en 

helt avvikande åsikt. 

 

Diagram 5.7 I vilken grad tror du att dessa bedömningsformer påverka elevers lärande 

positivt? (n=96) 
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Vid sista frågan vill vi att lärarna tar ställning till om femton bedömningsformer påverkar 

elevernas lärande positivt. Bedömningsformerna står i ”neutral” bokstavsordning. 

 

Betyg menar tio procent påverkar elevers lärande i mycket hög grad, 52 procent i ganska hög 

grad, 22 procent i ganska låg grad och en procent inte alls. På denna fråga valde femton 

procent att inte svara. 
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Gällande diagnosmaterial tycker tre procent att det påverkar lärandet i mycket hög grad, 58 

procent i ganska hög grad, 33 procent i ganska låg grad, en procent ingen påverkan alls och 

fem procent av svaren uteblev. 

 

En färdig produkt menar 29 procent av lärarna påverkar i mycket hög grad, 54 procent i 

ganska hög grad, sexton i ganska låg grad och en person svarar inte. 

 

Grupparbeten påstår sju procent påverkar elevernas lärande i mycket hög grad, 52 procent i 

ganska hög grad, 37 procent i ganska låg grad och två procent inte alls. Två svar fattas. 

 

Individuellt arbete hävdar 26 procent bidrar till elevernas lärandeprocess i mycket hög grad, 

67 procent i ganska hög grad och sju procent i ganska låg grad. 

 

Angående den individuella utvecklingsplanen, IUP, menar 17 procent av lärarna att den 

berikar elevernas lärande i mycket hög grad, 49 procent i ganska hög grad, 31 i ganska låg 

grad och tre procent inte alls. 

 

Läxor påverkar lärandet i mycket hög grad anser sex procent, 57 procent i ganska hög grad, 

30 procent i ganska låg grad, sex procent inte alls och en respondent svarar inte. 

 

En matris menar nio procent av lärarna påverkar i mycket hög grad, 42 procent i ganska hög 

grad, 39 i ganska låg grad och åtta inte alls. Två personer svarar inte. 

 

Muntlig aktivitet tycker 32 procent påverkar lärandet i mycket hög grad, 61 procent i ganska 

hög grad, sex procent i ganska låg grad, en persons svar uteblir. 

 

Nationella prov hävdar sju procent av lärarna påverkar elevernas lärande i mycket hög grad, 

62 procent i ganska hög grad, 30 procent i ganska låg grad och en procent inte alls. 

 

Portfolie anser nio procent gynnar elevernas lärande i mycket hög grad, 47 procent i ganska 

hög grad, 31 procent i ganska låg grad, fem procent inte alls och åtta personer svarar inte på 

frågan. 

 

Prov tycker tolv procent av lärarna påverkar lärandet i mycket hög grad, 65 procent i ganska 

hög grad och 23 procent i ganska låg grad. 
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Screening tycker fem procent av lärarna påverkar elevernas lärande i mycket hög grad, 45 

procent i ganska hög grad, 30 procent i ganska låg grad och tre inte alls. Här saknar vi sjutton 

svar. 

 

Gällande skriftliga omdömen svarar nitton procent att lärandet stimuleras i mycket hög grad, 

61 procent i ganska hög grad och tjugo procent i ganska låg grad. 

 

Åtgärdsprogram menar tio procent av lärarna inverkar på elevernas lärande i mycket hög 

grad, 50 procent i ganska hög grad, 39 procent i ganska låg grad och en procent inte alls. 

 

Vid denna fråga har respondenterna möjlighet att själv komma med förslag på 

bedömningsformer som de anser främja elevers lärande och vi utläser att sex lärare tycker att 

direkta samtal/återkoppling/feedback mellan lärare och elev gynnar elevers lärande i mycket 

hög grad. En lärare nämner kamratbedömning och en annan lek och spel. 

 

Ytterligare synpunkter kring bedömning 

Sist i enkäten får respondenterna utrymme att fritt reflektera kring bedömning. Vi uppfattar att 

lärarna tar upp följande områden som vi belägger med ett citat. 

 

 Arbetsbelastningen för lärarna 

”För mycket tid läggs på bedömningar och vi tappar tid att planera undervisningen eller 

går på knäna och jobbar ‘gratis’ för att kunna göra ett bra jobb.” (Lärare nr 87) 

 

 Svårigheter med en rättvis bedömning 

”Det svåraste är ju att vara rättvis” (Lärare nr 66) 

 

 Bedömningens konsekvenser för de enskilda eleverna 

”Mest skriftliga prov vilket är frustrerande för svagpresterande elever. ´Utslagning´ sker 

snabbare nu…” (Lärare nr 33) 

 

 Vikten av en dialog mellan lärare och elev i samband med bedömningar 

”Viktigt är att se till den enskilda eleven inför varje bedömning som genomförs. Öppen 

dialog med eleverna är oftast det viktigaste.” (Lärare nr 69) 

 

 Svårigheter med att följa upp bedömningsresultatet 

”Svårt att hinna jobba vidare med det bedömningen sedan visar.” (Lärare nr 91) 
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 Antalet bedömningar 

”Allt måste inte bedömas!!! Det skapar stor frustration hos lärare och elever!!!” (Lärare nr 

34)  

 

 Val av bedömningsform 

”Vi ska bedöma förmågorna samtidigt som vi ska uppfylla vissa kunskapskrav. Alltså 

måste jag kontrollera kunskaperna och det blir summativt. Därefter försöker jag 

tillsammans med eleven att bedöma formativt”. (Lärare nr 27) 

 

5.2 Resultat intervjuer  
 

Fråga 1: Varför gör du bedömningar och hur använder du dig av dem? 

Svaren på denna fråga har stor samstämmighet och respondenterna säger att de vill veta var 

eleverna befinner sig i förhållande till kunskapsmålen och hur de kan vidareutvecklas. En 

annan viktig del i bedömningsarbetet för lärarna är att utvärdera, lägga upp och planera sin 

fortsatta undervisning samt veta vilken form av stöd de ska ge eleverna. Bedömningar är 

också viktiga för att kunna återkoppla till eleverna och göra dem medvetna om målen och 

deras lärande. 

Karin säger: 
”En annan sak som är viktig är att man ska höja elevens egen medvetenhet, det 

metakognitiva, så att man blir mer delaktig i sitt eget lärande.” 

  

Kicki säger: 
”Det är svårt för de yngre eleverna att se och förstå målen.” 

 

Lärarna gör också bedömningar för att kunna bevisa var eleverna befinner sig och för att 

kunna skriva skriftliga omdömen, IUP och sätta rättvisa betyg. 

Sune säger: 
”Innan hade jag färre prov för jag hade en bra magkänsla för vad eleverna kunde, men 

nu måste jag på papper kunna bevisa det för eleverna och föräldrarna”. 
 

Några av lärarna gör bedömningar för att de känner ett krav uppifrån eller en rädsla för 

anmälningar till Skolverket. 

Birgitta säger: 
 ”Nu har det ju kommit krav på att det ska dokumenteras och man har inget val, jag 

trivs inte med det och det har inte förbättrat min undervisning någonting.” 
 

Karin säger: 
” … det är en hemsk press på lärare och skolan att man inte ska missa någon och sen   

alla anmälningar som görs till Skolverket när elever inte får vad de har rätt till… 

skolans position har ju urholkats och respekteras inte på samma sätt som för 50 år 

sedan. Det finns säkert en rädsla att man ska göra fel.” 
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Fråga 2: Vilka bedömningsformer tycker du främjar elevernas lärande? 

Samtliga lärare i vår studie anser att det muntliga samtalet är en bedömningsform som främjar 

elevernas lärande. 

Malin säger: 
”Egentligen det muntliga samtalet! Att man utgår från vad som är bra och vad som kan 

utvecklas för att gå vidare.” 
 

Ett par lärare menar att eleverna måste bedömas i en form där de får använda sina kunskaper 

och ser nyttan av dem och inte bara räkna upp allt de kan eller förklara enstaka ord. 

En annan lärare uttrycker ett dilemma i samband med bedömningar. 

Sune menar: 
”Bedömning och utveckling går inte ihop, vi är i ett dilemma.” 

 

Ett par lärare uttrycker sin tveksamhet till om vissa bedömningsformer förändrar elevernas 

lärande.  
 

Lisa säger: 
”Avstämningen i slutet främjar inte elevernas lärande utan det är för att känna att man 

har ryggen fri och veta om man nått dit man skulle.” 
 

Karin menar: 
Man måste se på eleven individuellt och se vilka bedömningsformer som passar det 

barnet…summerande former och test kan ju också användas formativt…” 
 

Karin säger också: 
”Utvecklingssamtalet är tyvärr inget lärande samtal för majoriteten.” 
 
 

Fråga 3: I en enkätundersökning som vi gjort anser 76 % av lärarna att 

bedömningsarbetet är svårare idag jämfört med tio år sedan. Hur ser du på detta 

resultat? 

 

I våra intervjuer får vi indikationer på att lärarna känner press och krav utifrån och att de 

upplever att de är kontrollerade och göra saker för att ”ha ryggen fri”. Det framkommer att 

lärarna känner sig osäkra på den nya läroplanen och därför upplever bedömningsarbetet 

svårare. 

Birgitta säger:  
”Sveriges lärarkår är utsatta för något väldigt svårt just nu, man kan se det som att man 

skickar ut dem på en hal is… allihop… och där svajar de runt på sina skridskor, kollar 

isen och kör runt på alla håll och kanter. Vissa har inte skridskor ens en gång på 

fötterna. Lärarna är där på isen och klampar runt och vet inte riktigt vad som ska göras 

och hur man gör det och på det sättet blir det alltså så många olika varianter på vad man 

ska bedöma.”  
 

Flera säger att man inte tog till sig LPO 94 och att de inte förstod hur den skulle tolkas och att 

den nya läroplanen ställer högre krav. Från några lärare framkommer en frustration över att de 

inte kan hitta en form för hur de ska bedöma förmågorna och att de saknar hjälp och stöd i sitt 

arbete. 
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De lärare som har erfarenhet av att sätt betyg menar att sex betygssteg försvårar deras arbete, 

men säger samtidigt att det kan vara mer rättvist för eleverna. En lärare nämner att lång 

lärarerfarenhet inte behöver betyda att bedömningsarbetet är lättare eftersom man är mer 

medveten om vad man ska göra och en annan säger att det egentligen inte har blivit svårare, 

men att hon vill göra det bättre. 

 

Fråga 4: I vår enkätundersökning tycker nästan en tredjedel av lärarna att de är osäkra 

på vad de ska bedöma. Vad tror du det beror på? 

 

Det framkommer tydligt att mycket av svårigheten ligger i att läroplanen är ny och att tiden 

och stödet att sätta sig in i denna varierat. Alla nämner svårigheten i att bedöma förmågor, att 

begreppen i läroplanen kan vara otydliga och tolkas på olika sätt. 

Malin säger: 
”Det här med förmågor är inte helt lätt att scanna av vad det är för någonting.” 
 

De flesta lärare upplever att kraven höjs och att det kommer fler avstämningar med eleverna. 

En annan svårighet som nämns är att kunskapskraven stäms av i årskurs 3, 6 och 9. 

 Sune uttrycker det så här: 
 ”… men vad gäller då i sjuan och åttan? Det blir en höftning.” 

  

Fråga 5: Nästa 80 % av lärarna i enkätundersökningen tycker att de inte har tillräckligt 

med tid för bedömningsarbetet, men samtidigt menar 90 % att de bedömningar som 

görs är nödvändiga och relevanta. Vilka är dina tankar kring detta?  

 

Flera lärare ger här förslag på bedömningsformer exempelvis kamratbedömning och 

självbedömning, som kan effektivisera bedömningsarbetet och minska efterarbetet för lärarna. 

De är överens om att tid för bedömningar måste tas av elevernas lektionstid, men är samtidigt 

osäkra på vad de ska skära ner på. En lärare menar också att det är hög tid att se över lärarens 

arbetsuppgifter, att det behövs en arbetsbeskrivning på vad som ingår. Även om det är 

tidskrävande med bedömningar anser majoriteten att det är nödvändigt att eleverna får en 

återkoppling för att göra framsteg. 

Kicki säger: 
”Det ingår i vårt uppdrag att göra bedömningar, vi måste göra dem och det spelar inte 

så stor roll vad vi tycker.”  
   

Fråga 6: Görs det några bedömningar som du tycker är onödiga? 

På denna fråga framkommer olika åsikter. Några menar mycket bestämt att det görs 

bedömningar som är onödiga, men de flesta menar att de gör bedömningar som de har nytta 

av. Flera lärare tycker att vissa bedömningar bekräftar det man redan vet.  
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Karin säger: 
”När vi gör bedömningar när vi redan har svaret, vems behov är det att bedömningen 

görs då? Detta sänder signaler till lärarna att man inte riktigt litar på deras kunskap.” 
 

En lärare uttryckte en stor frustration över en omfattande kommunövergripande IUP, som tar 

mer energi än vad den ger. Även andra bedömningsformer så som matriser, utvecklingssamtal 

och screening nämns som onödiga, men här är lärarna inte helt eniga. 

Kicki säger: 
”Jag vet inte om IUP främjar elevernas lärande. Då jag sitter med i elevernas 

utvecklingssamtal är det ett exercerande med papper och eleverna ser helt matta ut.” 
 

Fråga 7: I enkätresultaten framgår att nästan 60 % inte tycker att de har en likvärdig 

bedömning på skolan. Hur reflekterar du kring detta? 
 

För att kunna göra en likvärdig bedömning anser lärarna att det behövs en samsyn på vad som 

menas med kunskap och hur de olika kunskapskraven ska tolkas. Flera lärare tycker att 

termologi och lärarnas yrkesspråk bör utvecklas och definieras. Lärarna ser en styrka i att 

kunna diskutera gemensamma elevexempel och de som har gjort nationella prov tycker att de 

kan luta sig tillbaka mot Skolverkets bedömningsexempel. 

Birgitta säger: 
”Vi har så många olika uppfattningar om vad kunskap är i våra ryggsäckar som 

påverkar”  
 

och menar också: 
 

”Det ska inte ligga på oss lärare att forma dessa bedömningar på olika sätt i Sverige, 

utan har nu Skolverket bestämt att de ska finnas så ska de hjälpa oss med 

bedömningsmaterialet så att det blir likvärdigt. 
 

Karin säger: 
Det är inte möjligt att få det likvärdigt, vi är människor och det är med människor vi  

jobbar, men visst kan man göra det bättre.” 
 

Lisa uttrycker: 
”Det är mycket spännande med bedömningar just nu, men det är skrämmande svårt, hur 

ska vi kunna få det likvärdigt och var ska vi hitta tiden? 
 

 

Fråga 8: Vad krävs för att du ska göra ett bra bedömningsarbete? 

Alla lärarna menar att det framför allt behövs mer tid och ökad kunskap kring läroplanen och 

bedömning. Om läraren inte förstår och kan tolka läroplanen, finns en risk att man bedömer 

annat än förmågorna. 

Lisa uttrycker det så här: 
”Det är lätt att lägga till annat i bedömningen exempelvis att de skriver snyggt, att 

språket är bra, men det är ju förmågan att kommunicera jag ska bedöma.” 
 

Tiden ska användas till gemensam och enskild reflektion och diskussion. Det behövs även tid 

för att göra bedömningar i klassrummet och för återkoppling till eleverna.  
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Lisa säger: 
”Rektorn måste hjälpa oss att skaffa tid.” 

 

Pia säger: 
”Visst vill jag ha en pedagogisk ledare som hjälper mig, men jag har vant mig vid att 

inte ha det.” 
 

För att göra ett bra bedömningsarbete tycker flera lärare att det behövs ett klart syfte för 

bedömningen redan i planeringen av arbetsområdet. En lärare tar även upp att man behöver 

goda ämneskunskaper för att göra ett bra bedömningsarbete.  

 

Lärarna anser att bedömningar ingår i deras uppdrag och deras kommentarer genomsyras av 

en vilja att bli bättre på detta. 

Malin uttrycker det så här: 
”Det känns som om bedömning är ett begrepp som är väldigt viktigt i skolan just nu. 

Det handlar om att läsa och ta till sig, och sedan ta ner det på en hanterbar vardagsnivå. 

Jag lyssnade på en föreläsare som sa att lärarna måste tro på sig själva, de flesta kan 

göra bedömningar och de har det i ryggmärgen, vilket kändes skönt att höra. Jag tänker 

att jag måste lita på det och jag vet att jag kan.” 
 

Fråga 9: Vad kan en bedömning betyda för den enskilda eleven och vilka är dina tankar 

kring bedömningar när det gäller våra elever som är i behov av särskilt stöd?  
 

Samtliga respondenter tycker att bedömning är mycket viktigt och att den enskilda eleven kan 

uppfatta bedömningar både positivt och negativt. Detta kan bero på elevernas självbild, hur 

pass framgångsrika de är i sitt skolarbete och för vissa elever kan en bedömningssituation 

vara motivationshöjande. 

Pia säger: 
”En bedömning kan betyda allt för eleven. Det kan ge dem en kick, det kan få dem att 

ge upp eller så är det helt oberörda… en bedömning måste skapa en förståelse hos 

eleven, men det lyckas vi inte alltid med.” 
 

Kicki säger: 
”Elever kan känna sig dömda och förr sa man ofta godkänd om eleven, men nu är det i 

alla fall att man når målet för godkänt i ämnet. Frågan är om eleverna uppfattar detta, 

eller tar de det personligt?” 
 

Sune säger: 
”Betygen kan fungera som en morot, men bara för ett fåtal och då för dem som är 

bättre. Jag tror inte ett dugg på att det skulle hjälpa de elever som har det svårt för då 

skulle det redan ha hjälpt.” 
 

 

Flera lärare pratar om relationens betydelse och bemötandet av eleven vid återkoppling. 

Lärarna anser det viktigt att lyfta fram det positiva hos eleven. 

Karin säger: 
”… när man pratar med ett barn i en bedömningssituation är det relationen som är det 

viktigaste, man kan ju säga saker på så många olika sätt och det kan betyda så mycket 

för ett barn, även om man inte nått alla målen.” 
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De lärare som undervisar på de lägre stadierna anser att man bör vara försiktig med att delge 

all information kring elevens utveckling. Det gynnar inte eleven att i alla lägen veta att de 

ligger långt ifrån kunskapsmålen, men den informationen bör däremot ges till föräldrarna. 

Eftersom bedömningsarbetet påverkar elevens möjligheter mycket och till och med kan 

stjälpa en elev, menar en lärare att det sätter en press på henne själv. 

 Malin säger: 

”En bedömning är superviktig och den kan avgöra om de kommer in på gymnasiet eller 

inte!” 
 

Båda specialpedagogerna pratar om dilemmat, att det kan vara svårt för vissa elever att nå 

kunskapskraven. Det gäller att inte lägga ”ribban” för högt utan att bryta ner målen så att 

eleverna får arbeta med det som ligger närmast. 

Karin säger: 
”… men här står jag i verkligheten med det här barnet och det här är ett liv det handlar 

om i ett långt perspektiv, och det är inte verklighetsförankrat att tro att alla barn ska nå 

alla kunskapskrav som är formulerade.” 
 

Kicki säger: 
”Förr kunde man ha en etta eller tvåa i betyg, men ändå komma in på gymnasiet och nu 

måste man få godkänt i minst åtta ämnen. Vad gör vi med de elever som inte klarar 

detta, som inte får någon utbildning eller något jobb?” 
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6. ANALYS AV ENKÄTEN OCH INTERVJUERNA 

6.1 Lärarnas syften med bedömningar 

Utifrån de svarsalternativ vi gav i enkäten kring frågan, varför lärare gör bedömningar, drar vi 

slutsatsen att samtliga påståenden enligt lärarna är betydelsefulla och att bedömningar görs av 

många anledningar. Det högsta procentvärdet där lärarna instämmer helt, 62 procent, finner vi 

när det gäller att kunna värdera elevers kunskaper i relation till kunskapskraven i läroplanen 

och även 70 procent av lärarna anser det mycket viktig. Detta är ett svar som vi förväntade oss 

och det visar att läroplanen genomsyrar bedömningsarbetet. Nästan alla lärare, 96 procent, 

instämmer i att bedömningar används för att eleverna ska få veta hur de ska kunna gå vidare i 

sin kunskapsprocess, vilket vi även får stöd av i litteraturen (Hattie, 2009; Jönsson, 2011). 

Intervjuerna samstämmer med detta och betonar att eleverna måste bli medvetna om målen 

och sin egen lärandeprocess. 

 

Det värde som sticker ut bland enkätpåståenden om varför lärare gör bedömningar, är det för 

att fördela resurser och organisera arbetet på skolorna, där ungefär hälften av lärarna har en 

avvikande åsikt. Detta förvånar oss lite eftersom vi i våra verksamheter märker att 

bedömningsresultat ligger till grund för viss organisation av arbetet på skolan. Som blivande 

specialpedagoger ställer vi oss något frågande till hur stor vikt enskilda elevbedömningar får 

påverka resursfördelningen då vi menar att vi måste se på verksamheten i ett 

helhetsperspektiv. 

 

Endast hälften av lärarna i enkäten anser det är mycket viktigt att göra bedömningar för att 

skapa en dialog mellan sig och eleverna kring deras lärande, vilket överraskar oss lite med 

tanke på att aktuell forskning (Hattie, 2009; Jönsson, 2011; Erickson, 2012) som beskriver 

vikten av feedback.  

 

Att göra bedömningar för att det finns krav uppifrån instämmer lärarna till 90 procent med i 

enkäten, vilket även lärarna i intervjuerna påpekar. Däremot beträffande viktighetsgraden 

tycker knappt en tredjedel att kravet uppifrån inte är särskilt betydelsefullt. Här frågar vi oss 

om lärarna tänker som Sahlberg (2011), att kontrollåtgärder uppifrån inte alltid stärker 

läranderesultaten hos eleverna. I intervjuerna upplever vi en större press på lärarna och någon 

uttalar till och med en rädsla över att begå misstag i sitt läraruppdrag.  
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I intervjuerna får vi bekräftat ytterligare ett syfte med bedömning, nämligen att lärarna anser 

sig behöva bevisa/redovisa för utomstående var eleverna befinner sig i sin 

kunskapsutveckling. 

6.2 Lärarnas upplevelser av bedömningsarbetet 

Hela 77 procent av lärarna i enkäten tycker att bedömningsarbetet har blivit svårare idag 

jämfört med för tio år sedan och 96 procent anser att arbetsbelastningen i samband med 

bedömningar har ökat, vilket vi även läser i litteraturen (Skolverket, 2011d). Vi ställer oss 

frågan varför det har blivit så här och om det är en hållbar arbetssituation för lärarna. 

Intervjusvaren förklarar detta till viss del med att det ställs högre krav på lärarna idag och att 

de känner en osäkerhet inför den nya läroplanen och framför allt hur förmågor ska bedömas. 

Detta kan få till följd att likvärdigheten äventyras, vilket också litteraturen (Selghed, 2011; 

Riksrevisionen, 2004; Jönsson, 2011; Kroksmark, 2002) säger oss.  Inte heller behöver en 

lång lärarerfarenhet betyda att arbetet blir lättare, eftersom det då finns en stor medvetenhet 

om vad som bör göras.  

 

Nästan 90 procent av lärarna i enkätundersökningen vill själv besluta vilka bedömningsformer 

de ska använda och lika många anser att de har möjlighet att påverka vilka bedömningsformer 

som ska användas. Även 90 procent anser att bedömningar som görs i skolan idag känns 

nödvändiga och relevanta. Resultatet på denna fråga förundrar oss, eftersom vår egen 

erfarenhet säger att det görs onödigt många bedömningar av dagens elever. Anmärkningsvärt 

är att nästan 90 procent av det tillfrågade lärarna anser att de kan påverka vilka 

bedömningsformer de vill använda, något som vi inte trodde var möjligt i dagens mer 

uppstyrda skola. Förbluffade drar vi slutsatsen att lärarna både vill och kan påverka sina 

bedömningsformer. 

 

Mer än 90 procent av lärarna i enkäten anser sig ha tillräcklig kompetens för att göra 

bedömningar, vilket förbryllar oss när vi tänker på den sparsamma fortbildning vi fått, samt 

att vi precis har börjat arbeta efter en ny läroplan. Nästan lika många menar att de får stöd av 

sina kollegor i bedömningsarbetet, men mindre än hälften känner att de får stöd av 

skolledningen. I intervjuerna framgår att om man inte kan tolka läroplanen finns det en risk 

för att annat än kunskapskraven bedöms och även Selghed (2011) och Jönsson (2011) 

bekräftar detta. 

 



 69 

Alla lärare i intervjuerna menar att de behöver mer tid för bedömningsarbetet och nästan 80 

procent av lärarna i enkäten bekräftar att de inte har tillräckligt med tid, men samtidigt menar 

knappt 90 procent att de bedömningar som görs känns nödvändiga och relevanta. Även i 

intervjuerna framkommer olika åsikter och de flesta anser att de gör bedömningar som de har 

nytta av. De påtalar också att det görs onödiga bedömningar exempelvis sådana som visar det 

man redan vet och alltför omfattande bedömningar som tar mer energi än vad de ger. Hur ska 

vi få den här ”ekvationen” att gå ihop? Intervjurespondenterna ger oss förslag på hur skolan 

ska kunna effektivisera bedömningsarbetet genom exempelvis kamratbedömning och 

självbedömning, som även tas upp i Skolverket (2011b; 2011c) och Jönsson (2011).  

 

Kunskapskraven i Lgr 11 (Skolverket, 2011c) anser drygt 90 procent av lärarna i enkäten 

stödjer deras bedömningsarbete, men samtidigt märks en osäkerhet både i enkätsvaren och vid 

intervjuerna på vad de ska bedöma och här går våra tankar till komplexiteten (Augustinsson & 

Brynolf, 2009) i skolans värld. 

 

I enkäten ser vi att mer än hälften av lärarna menar att de inte har en likvärdig bedömning på 

skolan, vilket vi tycker känns oroande för svensk skolas rättssäkerhet. Förklaringar på detta 

får vi både i litteraturen (Riksrevisionen, 2004; Jönsson, 2011; Selghed, 2004) och i 

intervjuerna. Skolverket (2011b; 2011c) skriver att bedömningen i skolan ska ske på ett 

likvärdigt, rättssäkert och professionellt sätt som håller god kvalitet. Vi undrar om detta är 

realistiska krav. Dessutom framgår i intervjuerna att kunskapssynen varierar från lärare till 

lärare och påverkar vårt sätt att se på bedömning, något som Selghed (2011) även delar med 

oss. 

 

För att göra ett bättre bedömningsarbete behöver lärarna enligt intervjusvaren mer tid till 

reflektion, sambedömning, kompetenshöjning och stöd från ledningen, något som vi också 

upplever i vår vardag.  

6.3 Lärarnas syn på bedömningsformer som gynnar lärandet 

De tre bedömningsformer som lärare i enkäten anser gynna elevers lärande bäst är individuellt 

arbete och muntlig aktivitet (93 %) samt en färdig produkt (83 %). Det bör även nämnas att en 

tredjedel av lärarna anser att muntlig aktivitet gynnar elevers lärande i mycket hög grad, vilket 

litteraturen (Pettersson, 2005; Hattie, 2009; Ericksson, 2012) stödjer och samtliga lärare i 

intervjuerna håller också med om detta. De bedömningsformer som gynnar elevers lärande 
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minst är enligt tillfrågade lärare i enkäten matriser (47 %), åtgärdsprogram (40 %), samt 

diagnosmaterial, IUP och läxor med cirka 35 procent vardera. 

 

På denna sida i enkäten ser vi att det är relativt många lärare som inte tar ställning till 

bedömningsformerna betyg, screening och portfolie, vilket kan bero på att de inte använder 

eller har erfarenhet av dem  

 

Om man i enkäten tittar på bedömningsformerna; betyg, IUP, nationella prov, skriftliga 

omdömen och åtgärdsprogram som vi hittar i styrdokumenten (Skolverket, 2011c; Skolverket 

2012; SFS 2010:800) och hur de påverkar elevernas lärande i mycket hög grad eller i ganska 

hög grad, så noterar vi att ingen av dem når över 80 procent. Även intervjusvaren ger oss 

indikationer på att betygen inte alltid ger positiv effekt på lärandet. Alarmerande för oss 

blivande specialpedagoger är att åtgärdsprogram värderas lågt.  

 

I intervjuerna tar ett par lärare upp att det är bra om eleverna bedöms i en form där de 

använder sina kunskaper, vilket vi sammankopplar med Jönssons (2011) autentiska 

bedömningar som stämmer överens med verkligheten. 

6.4 Lärarnas tankar kring bedömning av den enskilda eleven 

Bedömningens betydelse för den enskilda eleven behandlas enbart i intervjuerna och visar 

vilken oerhörd tyngd bedömningsarbetet kan ha.  Här drar vi slutsatser grundade både från 

litteraturen (Pettersson, 2005; Lundahl, 2011) och intervjusvaren att bedömningen kan bidra 

både positivt och negativt till elevernas självbild. Flera respondenter pekar på relationens och 

bemötandets betydelse, vilket vi som blivande specialpedagoger samstämmer med. Vi vill 

framhålla att bedömningar naturligtvis motiverar många elever, men att man ibland bör vara 

försiktigt med information så att bedömningen blir till hjälp och inte till stjälp. 
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7 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

I det här kapitlet gör vi först en sammanfattning av studien och sedan tar vi er med på en 

diskussion kring resultaten som sammankopplas med litteraturen och valda teoretiska 

infallsvinklar. Vi delger i metoddiskussionen tankar och faktorer som kan ha påverkat vårt 

arbete och till sist ger vi förslag på vidare studier som kanske vi eller någon annan, har lust att 

undersöka i framtiden. 

 

7.1 Sammanfattning 

Det övergripande syftet med vår studie är att beskriva lärares syn på bedömningsarbetet i 

grundskolan. Frågeställningarna vi ville ha svar på i vårt arbete är: 

 Varför gör lärare bedömningar? 

 Hur upplever lärarna bedömningsarbetet i dagens skola? 

 Vilka bedömningsformer anser lärarna främja elevers lärande? 

 Hur uppfattas bedömning i ett specialpedagogiskt perspektiv? 

 

För att kunna besvara våra frågor har vi genomfört en enkätundersökning, där vi fick in 96 

svar, och en intervjuundersökning av sju lärare i grundskolan. Eftersom ämnet vi valt är så 

brett, har vi lutat oss mot flera teorier. Systemteorin och komplexitetsteorin beskriver vår 

mångfacetterade värld där allt påverkas av vartannat. Men vi ser även på bedömning ur olika 

perspektiv; miljörelaterat och kommunikativt relationsinriktat som påverkas av makt och 

kunskap. Som blivande specialpedagoger ställs vi ofta inför situationer där det finns flera 

alternativ, men där inget alternativ är optimalt och därför berikar Nilholms dilemmaperspektiv 

(2003) denna studie. 

 

Resultaten av vår undersökning kan sammanfattas med att bedömning kan ha elva synliga 

eller dolda syften och konsekvenser. I läraruppdraget ingår det som en naturlig del att göra 

bedömningar och dessa utformas på olika vis. Lärare använder sig av bedömning för att 

värdera elevers kunskaper i förhållande till läroplanen och för att kunna planera sin 

undervisning. 

 

Lärarna upplever att kraven kring bedömning har ökat från samhället, samtidigt som de 

känner tidsbrist och viss osäkerhet över att bedöma svårtolkade förmågor. De anser också att 

en likvärdig bedömning är svår att uppnå. 
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Bedömning 

De bedömningsformer som främst gynnar elevers lärande enligt våra resultat är bedömningar 

som görs dagligen i klassrummen och som skapar dialog mellan läraren och eleven.  

 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv drar vi slutsatsen att relation och bemötande har stor 

betydelse vid bedömning. Vi upplever också en kluvenhet, att vi ska utgå från varje individs 

förutsättningar och samtidigt nå nationellt tidsbestämda kunskapskrav. 

 

7.2 Diskussion 

I diskussionen väljer vi att rubricera våra slutsatser utifrån våra frågeställningar. Vi inser 

snabbt att det inte är helt enkelt och kopplar detta till vår systemteoretiska infallsvinkel som 

innebär att allt ingår i olika system och som i sin tur påverkar vartannat. Det finns alltid ett 

samspel mellan systemen och allt hänger samman. Våra rubriker blir ett sätt för oss att dela in 

våra resultat i olika ”system” och vi ber er att i era tankar läsa vår diskussion med 

”systemteoretiska glasögon”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.1 Vår egen tolkning av bedömningars syften och konsekvenser 

Varför har vi bedömning i skolan och vad leder den till? Efter litteraturstudier och 

genomförda undersökningar har vi kommit fram till att bedömningens syften och 
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konsekvenser är fler än vad vi trodde från början. Vid första tanken är det lätt att tro att en 

bedömning bara berör den som blir bedömd, men det är mycket mer invecklat än så. Den 

bedömda eleven kan med hjälp av en bedömning utveckla sitt lärande, hans summerande 

kunskaper får ett betyg som används som urvalsmedel vid sökande till högre utbildning eller 

arbete. Även elevens personliga utveckling kan påverkas då en positiv bedömning uppmuntrar 

och motiverar medan en missriktad eller negativ bedömning kan döma och få självförtroendet 

att svikta. Läraren som bedömer har nytta av bedömningen när han planerar sin undervisning 

eller som utgångspunkt för ett samtal med eleven. En negativ och oftast dold konsekvens av 

bedömning i skolan är att den kan användas för att disciplinera, framför allt de äldre eleverna. 

Hela samhället, men först och främst skolledning och föräldrar, vill ha bedömningar som 

redovisar elevernas kunskaper och med utgångspunkt i våra styrdokument speglar även 

skolans bedömningar vilken kunskapssyn som gäller och vilken syn vi bör ha på samhället. 

Bedömning i skolan bidrar även till makt och styrning då den kan vara en del i samhällets 

skapande av normalitet och avvikelse. Som lärare har man även en maktposition över 

eleverna då man som ”domare” gör bedömningar av dem. 

 

7.2.1 Varför gör lärare bedömningar? 

Historiskt sett har bedömningar gjorts över lång tid, allt sedan 1600-talets husförhör fram till 

dagens skola (Vetenskapsrådet, 2010). Att inte göra någon slags bedömning i sitt läraryrke 

nämns överhuvudtaget inte i våra undersökningar och vi drar därför slutsatsen att lärare idag 

ser det som en naturlig och nödvändig del, det ingår i läraruppdraget. En majoritet av lärarna 

talar om bedömningar ur ett lärarperspektiv, att bedömningarna ger en bra grund för deras 

planering av undervisning.  

 

Ytterligare en väsentlig faktor i lärarnas bedömningsarbete är att kunna se hur långt eleverna 

har kommit i förhållande till de nationellt ställda kunskapskraven. Detta kopplar vi till den 

dolda maktpåverkan som för oss synliggjorts i skolans bedömningsarbete (Hyldgaard, 2006). 

Samhället och staten avgör vilken kunskap som är ”mest värd” och genom att upprätta 

nationella kunskapskrav som lärarna i sin tur planerar sin undervisning utifrån och driver 

eleverna mot. Vi ser det även som en maktpåverkan att bedömningar ska redovisas nationellt 

genom ökat dokumentationskrav som kan upplevas som kontroll över skolan (Persson, 2012; 

Sahlberg, 2011). Flera av lärarna nämner att bedömningar görs på grund av krav uppifrån och 

att de vill ”ha ryggen fri” och även dessa uttalanden ger oss tecken på makt uppifrån som i sin 

tur påverkar både elever och lärare. 
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En positivare del av bedömningsarbetet som lärarna anser betydelsefull, kan ses ur ett 

elevperspektiv, och det är att synliggöra utvecklingen och kunskapen för eleven. Var är jag?, 

Vart ska jag? och Hur tar jag mig dit? är väsentliga frågor att utgå från i dialogen med eleven 

för att synliggöra kunskapsutvecklingen (Hattie, 2009; Jönsson, 2011). Om läraren dessutom 

har ett kommunikativt relationsinriktat perspektiv (Ahlberg, 2001) höjer detta den 

metakognitiva medvetenheten hos eleverna och bidrar till värdefull innehållsriktad 

kommunikation som utvecklar relationer och lärandet i skolan. 

 

I litteraturen (Lundahl, 2011; Erickson, 2012) läser vi att bedömning är ett verktyg för att 

disciplinera individen, vilket inga lärare har gett uttryck för i undersökningen. Vår erfarenhet 

säger oss dock att detta förekommer dolt i de högre årskurserna i grundskolan, men kanske är 

lärarna inte medvetna om det eller så vill de inte erkänna det. 

 

Både i litteraturen (Skolverket, 2011b; Jönsson, 2011) och i intervjuerna framkommer 

bedömningsformerna summativt och formativt. Vi ser ett behov av båda formerna, men vill 

poängtera att det i slutändan beror på hur de används eftersom en summativ bedömning även 

kan användas formativt. 

 

7.2.2 Hur upplever lärarna bedömningsarbetet i dagens skola? 

Som tidigare nämnts upplever lärare det som en naturlig och nödvändig del av läraruppdraget 

att göra bedömningar, men samtidigt kommer det i vår undersökning fram att en majoritet av 

lärarna upplever bedömningsarbetet som mycket svårare idag än för tio år sedan. En 

förklaring till detta kan vara att bedömningsarbetet enligt vår undersökning har ökat mycket 

under tio år och vi får indikationer från intervjusvaren att krav och press på lärare har ökat 

utifrån, samt att lärarna känner en osäkerhet i sitt bedömningsarbete. En anledning till 

osäkerheten, som vi själv upplever på våra arbetsplatser, kan vara att vi har en ny läroplan, ett 

nytt betygssystem att arbeta utifrån och att det skulle behövas mer tid för implementeringen.  

 

Lärare nämner också en rädsla att bli anmälda till skolinspektionen, att inte göra ett tillräckligt 

bra arbete och att inte känna sig betrodda. Detta förbinder vi med samhällets förtroendekris 

för skolan och lärarna, vilket uppmärksammas i media nästan dagligen. Lärarna måste känna 

förtroende för arbetet de utför (Sahlberg, 2011; Hargreaves, 2012). Här har vi en önskan om 

tydliga pedagogiska skolledare, som stärker lärarna i deras dagliga arbete, samt ger mer stöd 

och frigör tid för bedömningsarbetet (Skolverket, 2011e).  
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Enligt vår enkätundersökning anser sig lärare ha kompetens att göra bedömningar, men ändå 

visar de en osäkerhet i sitt bedömningsarbete. Hur kan detta komma sig? Efter våra intervjuer 

drar vi ändå slutledningen att lärarna önskar mer tid och kompetensutveckling vad gäller 

bedömningar. De vill också ha mer samarbete för diskussion samt reflektion och i litteraturen 

(Selghed, 2011) betonas sambedömning för att uppnå en samsyn. Självbedömning och 

kamratbedömning (Skolverket, 2011b; Jönsson, 2011) beskrivs som metoder som kan 

effektivisera lärarnas bedömningsarbete. Vi ser gärna en ökning av dessa bedömningsformer, 

men inser också att lärarna behöver kunskap och tid för att ta dem till sig. Vi ställer dock 

frågan om det är de bedömningsformer som samhället efterfrågar. Är det legitimt att elever 

bedömer sig själv och andra? 

 

Flera lärare nämner svårigheten i dagens läroplan som ställer krav på att bedöma förmågor. 

Här upplever vi ännu en otydlighet som bidrar till en osäkerhet för lärarna. Var går gränsen 

mellan exempelvis välutvecklad och utvecklad? Finns det någon skiljelinje överhuvudtaget? 

Enligt vårt synsätt och många respondenters, är skillnaden mellan olika förmågor inte helt lätt 

för lärarna att avgöra, vilket även Kroksmark (2002) framhåller. 

 

Över hälften av lärarna i enkätundersökningen anser att de inte har en likvärdig bedömning på 

skolan och genom vår yrkeserfarenhet och denna studie ser vi att lärares olika kunskapssyn 

kan påverka likvärdigheten i bedömningarna. Här finner vi likheter med Augustinsson och 

Brynolfs (2009) komplexitetsteori med dess mångfald och mångfacettering. En annan risk för 

att inte få en likvärdig bedömning är att man påverkas av andra företeelser, sådant som man 

egentligen borde bortse ifrån (Selghed, 2004) och exempel på detta kan vara en proffsig 

layout eller en prydlig handstil. Vi kan se viljan och ambitionen med en likvärdig bedömning 

för alla elever, men hur pass realistisk är den?  

 

7.2.3 Vilka bedömningar anser lärarna främja elevers lärande? 

De bedömningsformer som lärarna anser främja elevers lärande bäst är muntlig aktivitet, 

individuellt arbete samt en färdig produkt och de som anses ha mindre betydelse är matriser, 

åtgärdsprogram, diagnosmaterial, läxor eller IUP. Dagens skola lägger ner mycket arbete och 

tid på matriser samt IUP och här måste vi ställa frågan om de är felaktigt utformade eller 

onödiga bedömningsformer. Den bedömningsform som verkligen påverkar elevernas lärande, 

enligt respondenterna, är den bedömning som pågår dagligen i klassrummet. Är det inte dags 

att lärarna åter får makt och förtroende att själv påverka vilka bedömningar som eleverna 
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behöver för en god kunskapsutveckling? Vår studie visar även att lärarna vill besluta om vilka 

bedömningsformer de vill använda. 

 

I litteraturen (Jönsson, 2009; Håkansson, 2011; Erickson, 2012) utläser vi att lärandet gynnas 

av feedback och elevers delaktighet vilket också studien visar. Vi noterar att lärarna gärna vill 

använda sig av feedback i sin undervisning, men tidsbrist och andra praktiska hinder gör det 

svårt. 

 

Att sätta kunskap i ett sammanhang anses gynna lärandet och att göra autentiska bedömningar 

är enligt litteraturen betydelsefullt (Jönsson, 2011), vilket vi också tar del av i studien och 

även kan använda oss av i vårt specialpedagogiska arbete. 

 

Vi känner oss kluvna inför svaren kring betyg och hur dessa främjar elevers lärande. I enkäten 

anser drygt hälften av lärarna att de påverkar elevernas lärande positivt, men i intervjuerna 

framgår en viss tveksamhet. Vi tror att betyg är bra för en summering av kunskaper och för 

urval, men inte direkt för elevers lärande då de är knapphändiga omdömen på en skala 

(Lundahl, 2011). De är dock viktiga, eftersom de har en avgörande betydelse för elevernas 

framtidsplaner. 

 

Studien har öppnat ögonen för oss beträffande ytterligare ett dilemma (Nilholm, 2003) det vill 

säga svårigheten för lärare att vara både coach och domare eller som en respondent uttrycker 

det ”bedömning och utveckling går inte ihop”. Detta dilemma får vi ta lärdom av och förhålla 

oss till. 

 

Intressant under den här rubriken är också, att ta fram några bedömningsformer som lärarna i 

vår studie inte anser främja elevers lärande i den grad som kanske förväntas. Här ser vi att 

åtgärdsprogram ligger väldigt lågt, trots att det är en bedömningsform som utgår från den 

enskilda eleven. En förklaring till detta i våra ögon, kan vara att åtgärdsprogram inte används 

som ett levande dokument och många av dem är skrivna för att skolan ska ha ”ryggen fri”. En 

viss förändring kan vi dock skönja i och med den nya Skollagens (SFS 2010:800) åtstramning 

när det kommer till pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram. Vi märker även, glädjande 

nog, i våra egna verksamheter en viss förskjutning av åtgärder från individnivå till grupp- och 

organisationsnivå, alltså en förändring av lärmiljön. 
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7.2.4 Hur uppfattas bedömning i ett specialpedagogiskt perspektiv? 

Vid bedömningar i skolan upptäcks ofta elevers tillkortakommanden som egentligen inte är 

problem för eleven, utan problemet uppstår i en viss miljö (Hjelmquist, 2000; Tideman m fl, 

2004). Detta vill vi sammankoppla med skolans nationellt ställda kunskapskrav som alla 

elever ska uppnå vid en speciell tidpunkt. Samtidigt står det i Skollagen (SFS, 2010:800, 3 kap 

3 § ) att ”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 

och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas 

så långt som möjligt enligt utbildningens mål”, vilket vi upplever blir motsägelsefullt? Vi 

anser att i vårt specialpedagogiska uppdrag ingår att bygga på elevers styrkor, se möjligheter 

och undanröja svårigheter för alla elever och de tidsbestämda kunskapskraven kan upplevas 

som hinder. Detta skapar ännu ett dilemma (Nilholm, 2003) i vår skolvärld, där vi ska verka 

för en inkluderande verksamhet (Haug, 1998) och en skola för alla (Hjörne & Säljö, 2011). 

Vad ska vi luta oss tillbaka mot i vårt uppdrag?    

 

Eftersom vi arbetar med människor upptäcker vi vikten av att ha förståelse för den 

komplexitet som råder i samhället och som skolan är en del av (Augustinsson & Brynolf, 

2009). Skolan påverkas politiskt- normativt för att det i grunden handlar om hur samhället ser 

på avvikelser och normalitet (Persson, 2007; Tideman, m fl, 2004). Med dagens målstyrda, 

kontrollerade skola undrar vi om vi går tillbaka mot det kategoriska perspektivet istället för att 

verka i ett relationellt perspektiv (Persson, 2007; Rosenquist, 2007). Är det inte dags att lyfta 

blicken högre och se elevers kunskapsutveckling i ett livsperspektiv? precis som Danielsson 

och Liljeroth (1996) förespråkar. 

 

Under studiens gång blir vi påminda om hur mycket en bedömning kan påverka en elevs 

självkänsla och även framtidsdrömmar (Pettersson, 2005). Här vill vi lyfta fram vikten av 

relationer och mänskligt bemötande i samband med bedömningar som vi också sätter i 

förbindelse med KoRP (Ahlberg, 2001). Om en bedömning läggs fram på ett uppbyggande 

sätt kan den leda eleven framåt, men den kan också ha motsatt verkan så att eleven känner sig 

dömd och inte vågar eller kan (Pettersson, 2005). Som specialpedagoger ska vi kunna visa en 

empatisk förmåga och göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter och mänskliga 

rätigheter (SFS 2007:638), något som vi anser ha mycket stor betydelse i vår yrkesroll. Vi vill 

finnas till för hjälp och inte för stjälp! 

 

7.3 Metoddiskussion 

Vårt metodval har inspirerats av fenomenologiskt förhållningssätt där vi enligt Denscombe 
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(2009) strävar efter att inte låta våra egna värderingar påverka respondenternas uppfattningar. 

Vi är införstådda med att vår kultur, historia och vårt sociala liv omedvetet påverkar all data 

(May, 2001). Vi är också medvetna om att i intervjuerna kan det vara lätt att göra tolkningar 

och iakttagelser som påverkas av våra upplevelser, hermeneutik (Thurén, 2004). Då det inte 

går att generalisera all kunskap menar andra forskare att hermeneutik måste tillämpas, 

eftersom det krävs att forskaren är engagerad för att förstå det sociala livet (May, 2001). 

 

Då det var första gången för oss båda att genomföra en enkätundersökning i den här storleken, 

kan vi i efterhand konstatera att vi borde ha varit mer pålästa i statistik samt i hur man 

konstruerar och bearbetar enkäter. Eftersom vi ville följa vår tidsplan bestämde vi oss för att 

ge ut enkäten, trots att vi hade önskat ytterligare feedback från Högskolan. Hade vi fått göra 

om enkäten idag, hade utformningen kanske sett ut på annat sätt. Under bearbetningen av 

resultaten fick vi dock många nya lärdomar, som vi tror hade varit svåra att läsa sig till i 

litteraturen. 

 

Under intervjuerna försökte vi undvika ett samtal och höll oss till frågorna, men en intervju är 

alltid ett socialt möte och respondenterna är inte opåverkade av den som ställer frågorna. Vår 

intention var ändå att med ett öppet sinne närma oss dataanalysen och vi försökte vara 

objektiva. En nackdel i vårt personliga urval var att vi hade närhet till vissa respondenter i 

intervjuerna och vi ställde oss frågan om vi intog en roll som ”en vän” eller som en ”opartisk 

forskare”. Kvalitativ forskning baseras ofta på ett relativt litet antal fall som studeras 

noggrant, vilket ger upphov till frågor om hur representativa dessa fall är och hur stor 

sannolikheten är att resultaten från dessa fall skulle återfinnas på annat håll (Denscombe, 

2009). Vi menar att det inte går att generalisera alla lärares upplevelser av bedömningar 

utifrån sju fall, men vi anser att intervjuerna skildrar verkligheten och ger en viss bild av 

lärares uppfattningar kring bedömning. 

 

Vår strävan var att inte placera enkäten i det positivistiska facket, eftersom frågorna inte hade 

någon direkt sanning och grundade sig på åsikter. Vi menar inte att vår enkätundersökning är 

fullständig och vi är medvetna om vissa brister. Även om vi gjorde flera pilotstudier och 

konsulterade personer på Högskolan märker vi vid sammanställningen av resultaten att två 

delar av enkäten var svåra att besvara. Vid frågan angående viktighetsgraden, ville vi spegla 

en mer personlig åsikt kring varför lärare gör bedömningar, men så blev inte fallet och vi 

upplevde frågan som svåranalyserad. Vi anser inte att den första sidan på enkäten gav det 

resultat vi önskade i och med att så gott som samtliga lärare instämde i våra påståenden och vi 
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önskade större spridning i svaren. Fem enkäter fick vi helt enkelt ta bort eftersom de var 

ofullständigt ifyllda och dessa finns inte med i resultatdelen. Enkäten inleddes med 

klassifikationsfrågor (May, 2001) där vi bland annat efterfrågade kön och ålder. Eftersom vi i 

analysen inte kunde dra några slutsatser utifrån denna information valde vi att bortse från dem 

i bearbetningen. En annan brist som upptäcktes vid sammanställningen var ett visst bortfall 

kring frågan vilka bedömningsformer som påverkar elevers lärande positivt. Flertalet lärare 

hoppade över vissa bedömningsformer exempelvis betyg, portfolio samt screening och vår 

gissning är att lärarna inte använder sig av dessa bedömningsformer. 

 

Vår uppfattning är att det diskuteras mycket kring bedömning på skolorna idag och trots att vi 

visste att bedömning är ett högaktuellt ämne, kunde vi inte föreställa oss vidden av det. Därför 

tror vi inte att vår studie skulle ge exakt samma resultat, reliabilitet, om den upprepas om 

något år. Vi tror detta delvis beror på att vi nyligen fått en ny läroplan och att denna inte har 

hunnit implementeras. Den kvalitativa forskningens tillförlitlighet är inte lätt att värdera, då 

en social miljö är orimlig att kopiera och tiden påverkar saker och ting. 

 

7.4 Tillämpning 

Denna studie har gett oss insikt hur komplext och stort ämnet bedömning är och vi har blivit 

medvetna om de svårigheter som bedömning kan innebära. Den har även gett oss en bra grund 

att falla tillbaka på och tankar om hur vi bör förhålla oss till bedömning i dagens skola. Vi har 

lärt oss att en bedömning kan vara avgörande för en elev och att vi som lärare måste vara 

medvetna om bedömningen, synliga och dolda, syften och konsekvenser. Vi har uppfattat 

lärarnas osäkerhet och en tidsbrist, för att de ska kunna utföra ett bra bedömningsarbete. Att 

uppnå en likvärdig bedömning med dagens bedömningssystem ses som svårt. De 

bedömningsformer som främjar elevers lärande mest innehåller en dialog av något slag, där 

bemötande och relation är av vikt. Arbetet har bekräftat att skolan är full av dilemman och 

som blivande specialpedagoger måste vi använda våra empatiska förmågor och våga bortse 

från orimligt ställda kunskapskrav och istället utgå ifrån elevens förutsättningar och förmågor. 

Vi måste se elevers lärande i ett livsperspektiv och undanröja de hinder som finns i ”en skola 

för alla” och vi måste våga sätta ner foten och säga nej! 

 

7.5 Fortsatt forskning 

Det hade varit intressant för vår studie att utöka intervjurespondenterna med elever och få en 

djupare kunskap om elevers upplevelser av bedömning. Ett annat perspektiv är att undersöka 

vårdnadshavarnas åsikter angående sina barns bedömningar.  
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Eftersom vi förstått att bedömning i skolan ser olika ut internationellt, hade det varit lärorikt 

att göra en liknande undersökning i ett annat land exempelvis Finland. Hur upplever finska 

lärare bedömningsarbetet i skolan och vilka former anser de gynna elevers lärande? 

 

Då denna studie gett oss kunskap om svårigheten kring likvärdig bedömning, hade det också 

varit intressant att undersöka om det är möjligt att ha likvärdig bedömning i skolan och i så 

fall ta reda på vad som krävs.  
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BILAGOR                                                                                   

                                                                                                                         

 

             Bilaga I 

 

 

Missivbrev till enkäten                                                                                                                                                         

 

 

Hej! 

Vi är två blivande specialpedagoger som nu gör vårt examensarbete vid Högskolan i 

Kristianstad. Vi har valt att göra en fördjupning i området bedömning, ett aktuellt ämne i 

skolans värld. I Pedagogiska Magasinet 3/2011, som är ett temanummer kring bedömning, 

läste vi en artikel med titeln ”Från fruktstund till studentflak” och frapperades av hur mycket 

eleverna bedöms under sin skolgång.  Vi ställde oss då frågan varför alla dessa bedömningar 

görs och undrar hur de påverkar elevernas lärande. 

 

Då vi själva upplever ett hårdare bedömningsklimat i skolan och vill få en generell 

uppfattning av lärarnas bedömningsarbete, skickar vi ut ca 100 enkäter till verksamma lärare. 

Vi är också intresserade av lärarnas delaktighet och vilka bedömningsformer som lärarna 

anser främja elevernas lärande. Vi är mycket tacksamma om du ville ta några minuter och 

besvara denna enkät. 

Vi garanterar fullständig anonymitet, då varken namn eller arbetsplats anges. Enskilda svar 

kommer inte att redovisas och därför kan ingen utläsa vad just du har svarat. 

Vi har valt ut en kontaktperson, vid varje skola, som hjälper oss med distribution och 

insamling av enkäterna. Personen på din skola är, xxxxxxxxx, och enkäten ska vara personen 

tillhanda senast den 2012-02-10.  

Om intresse finns för att senare ta del av vår färdiga studie kommer den att finnas på 

Högskolan Kristianstads hemsida. (www.hkr.se) 

 

Stort tack för din medverkan! 

Med Vänlig Hälsning 

Ingela Scherrer  Ninni Hagen 

Telefon XXXX  Telefon XXXX 

 

                      

http://www.lararnasnyheter.se/tema/bedomd-fran-fruktstund-studentflak
http://www.hkr.se/
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Enkät kring bedömning                                                                                       Bilaga  II 

Kön:   Kvinna       Man                 

Hur många år har du undervisat som lärare?  

0-5 år       6-10 år         11-15 år          16-20 år             21 år -    

Undervisar i:    åk 1-3        åk 4-6         åk 7-9         Annat nämligen   ______ 

 

 

Bedömning kan beskrivas som en process där lärare samlar information och värderar elevers utveckling och 

kunskap. Vad som ligger till grund för bedömningen och vad bedömningen används till kan variera.  

 

1. Varför gör du bedömningar i ditt arbete som lärare?  
     (För att fylla i ”Viktighetsgrad, se fråga 2 nedan.) 

Ta ställning till följande 

påståenden. 

Instämmer 

helt 

Instämmer i 

viss mån 

Något 

avvikande 

åsikt 

Helt 

avvikande 

åsikt 

 
Viktig-

hets-grad 

för dig  

Jag använder bedömningar för att 

värdera elevers kunskaper i relation 

till kunskapskraven i Lgr 11. 

        

  

 

  

 

Jag gör många bedömningar för att 

det finns ett krav uppifrån t ex från 

styrdokument, skolledning. 

      
    

Jag använder bedömningar för att 

kartlägga elevernas kunskaper, t ex 

hitta deras utgångsläge inför ett nytt 

arbetsområde. 

    

  

Jag använder bedömningar för att 

eleverna ska veta hur de ska gå 

vidare i sin kunskapsprocess. 

        
    

Jag använder bedömningar för att 

veta hur jag ska utforma 

undervisningen. 

        
    

Jag använder bedömningar för att 

säkerställa utbildningens kvalitet. 
           

Jag gör bedömningar eftersom jag 

vill ha en dialog mellan mig och 

eleverna kring deras lärande. 

        
    

Jag gör bedömningar för att vi ska 

kunna fördela resurser och 

organisera arbetet på vår skola.  

          

 

 

  

 

 

 
 

2. Utgå från påståenden ovan och värdera hur viktiga/betydelsefulla de är för dig i 

ditt bedömningsarbete. Ange med en siffra 1-4. 
   

     4=Mycket viktigt     3=Ganska viktigt       2=Inte särskilt viktigt      1=Inte alls viktigt 
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  3. Jämför bedömningsarbetet i dagens skola med för tio år sedan. 

Ta ställning till följande påstående. 

 

… ökat 

mycket 

 

 

… ökat lite 

 

 

… är 

oförändrad 

 

 

… minskat 

lite 

 

… minskat 

mycket 

Dagens arbetsbelastning i samband med 

bedömningar har……  
        

   

 

Ta ställning till följande påstående. 
… mycket 

lättare 

… lite 

lättare 
… oförändrat 

… lite 

svårare 

… mycket 

svårare 

Idag är bedömningsarbetet  ….     
 

 

 

  4. Delaktighet i bedömningsarbetet 

 

Ta ställning till följande påståenden. 
Instämmer 

helt 

Instämmer i 

viss mån 

Något 

avvikande 

åsikt 

Helt 

avvikande 

åsikt 

Jag har möjlighet att påverka vilka 

bedömningsformer jag vill använda. 
      

  

Jag vill själv besluta vilka 

bedömningsformer jag vill använda. 
   

 

De bedömningar jag gör känns 

nödvändiga och relevanta. 
   

 

 

 

  5. Stöd i bedömningsarbetet 

 

Ta ställning till följande påståenden. 
Instämmer 

helt 

Instämmer i 

viss mån 

Något 

avvikande 

åsikt 

Helt 

avvikande 

åsikt 

Jag har tillräcklig kompetens för att 

göra bedömningar. 
      

  

Jag får stöd av mina kollegor i mitt 

bedömningsarbete. 
      

  

Jag får stöd av skolledningen i mitt 

bedömningsarbete. 
      

  

Jag har stöd av kunskapskraven i Lgr 

11 i mitt bedömningsarbete. 
      

  

Jag har tillräckligt med tid för mitt 

bedömningsarbete. 
   

 

På den skola jag arbetar har vi en 

likvärdig bedömning. 
   

 

Jag är säker på vad jag ska bedöma.    
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Det används flera bedömningsformer i svenska skolan. Vissa är redskap för läraren och har utformats för att 

kunna göra en bedömning ex matriser. Andra former utgör snarare ett underlag för bedömning ex en portfolio 

eller en färdig produkt.  I sammanhanget brukar forskare göra en uppdelning mellan formativ bedömning som 

används för att främja elevernas kunskapsutveckling och summativ bedömning som handlar om att summera 

elevernas kunskaper ex betyg. Nedanstående bedömningsformer nämns på Skolverkets hemsida. 

 

 

6.   I vilken grad tror du att nedanstående bedömningsformer påverkar  

      elevers lärande positivt? 

 
 

I mycket hög 

grad 

I ganska hög 

grad 

I ganska låg 

grad 

Inte 

alls  

 

Betyg 

    

 

Diagnos material 

 t.ex. Nya språket lyfter, Diamant  
    

 

En färdig produkt 

 t.ex. ett slöjdföremål, en powerpoint-

presentation 

    

 

Grupparbeten 
    

 

Individuella arbeten 
    

 

IUP 
    

 

Läxor 
    

 

Matriser 
    

 

Muntlig aktivitet 
    

 

Nationella prov 
    

 

Portfolio 
    

 

Prov 
    

 

Screening 
    

 

Skriftliga omdömen 
    

 

Åtgärdsprogram 
    

 

Annan; nämligen_____________ 

 

    

 

Annan; nämligen_____________ 
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7. Har du ytterligare synpunkter kring bedömning, så skriv dem gärna här. 

 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 
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 Intervjufrågor                                                                                                  Bilaga   III 

1. Varför gör du bedömningar och hur använder du dig av dem?  

2. Vilka bedömningsformer tycker du främjar elevernas lärande? 

3. I en enkätundersökning som vi gjort anser 76 % av lärarna att bedömningsarbetet är 

svårare idag jämfört med tio år sedan. Hur ser du på detta resultat? 

4. I vår enkätundersökning tycker nästan en tredjedel av lärarna att de är osäkra på vad 

de ska bedöma. Vad tror du det beror på? 

5. Nästan 80 % av lärarna i enkätundersökningen tycker att de inte har tillräckligt med 

tid för bedömningsarbetet, men samtidigt menar 90 % att de bedömningar som görs är 

nödvändiga och relevanta. Vilka är dina tankar kring detta?  

6. Görs det några bedömningar som du tycker är onödiga? 

7. I enkätresultaten framgår att nästan 60 % inte tycker att de har en likvärdig bedömning 

på skolan. Hur reflekterar du kring detta? 

8. Vad krävs för att du ska göra ett bra bedömningsarbete? 

9. Vad kan en bedömning betyda för den enskilda eleven och vilka är dina tankar kring 

bedömningar när det gäller våra elever som är i behov av särskilt stöd?  

 

 

 

  

 


