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Abstrakt 
 
Syftet med det här examensarbetet är att undersöka i vilken omfattning och med vilka 
syften tillfrågade lärare till elever i lägre årskurser arbetar med formativ bedömning, 
använder sig av en vedertagen bedömningspolicy samt utför sambedömning. 
Metodansatsen i undersökningen är grundad teori där informanternas perspektiv och 
handlingar sätts i centrum. Resultatet baseras på intervjusvar från sex lärare. Resultatet 
visar att lärarna kontinuerligt arbetar med formativ bedömning och att deras syften 
med det arbetet är att eleverna ska äga sitt eget lärande, vara aktiva och 
medvetandegöra samt utveckla sitt tänkande. Samtliga tillfrågade lärare sambedömer 
de nationella proven och träffas emellanåt i grupper för att bedöma elevernas arbeten 
och diskutera deras lärandeprogression. Några av lärarna arbetar efter en vedertagen 
bedömningspolicy, andra gör det inte. Tidsbrist är något som de flesta av lärarna säger 
sig uppleva.  
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1. Inledning 

En lärare i årskurs 3 rättar en skriftlig skönlitterär uppgift eleverna gjort i svenska. 
Jodå, det här verkar alla barn ha lärt sig. Jag bockar av det här och så lämnar vi det 
området, tänker läraren.  

Ovanstående händelse har jag hittat på. Jag undrar om liknande scenarier ibland äger rum i 
skolan. Christian Lundahl (2014, s. 51) skriver att det idag internationellt sett finns en rörelse bort 
från summativa bedömningar, i form av test, till formativa bedömningar som inbegriper en 
framåtsyftande återkoppling vilken utvecklar lärandet. 

En brittisk forskare vid namn Dylan Wiliam är en av den formativa bedömningens pionjärer. Han 
uppmanar skolledningen att hejda lärare från att göra bra saker så att de istället får tid att göra 
bättre saker såsom formativ bedömning (Skolvärlden 2015-09-03). 

I Examensarbete 1 (Hansson 2015) redovisas forskning om hur tillfrågade lärare till elever i lägre 
årskurser bedömer elevers visade kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Jag fann ringa 
mängd forskning om lärares tillvägagångssätt vid bedömning. Resultatet visar emellertid att 
tillfrågade lärare tycker bedömningen är viktig och att de gör såväl summativa som formativa 
bedömningar. Lärarna gör bedömningar kontinuerligt och låter eleverna visa sina kunskaper på 
olika sätt. Svårigheter lärarna upplever med bedömning är tidsbrist och att göra bedömningen 
likvärdig. Möjligheter lärarna upplever med bedömning är att synliggöra och främja elevernas 
lärandeprogression. 

Funderingar och tankar väcks hos mig. I vilken utsträckning använder sig lärarna av en 
vedertagen bedömningspolicy och arbetar lärarna med sambedömning, det vill säga hjälps de åt 
med bedömningen, för att i möjligaste mån säkerställa en likvärdig utbildning för eleverna, vilket 
är ett av skolans uppdrag (Skolverket 2011, s. 8). Examensarbete 2 är därför en empirisk studie av 
i vilken omfattning och med vilka syften tillfrågade lärare använder sig av formativ bedömning, 
en vedertagen bedömningspolicy och arbetar med sambedömning. 

2. Bakgrund 

I följande avsnitt redogörs inledningsvis för lärarens bedömningsuppdrag. Sedan klargörs 
begrepp som är centrala för examensarbetet. Dessa är summativ och formativ bedömning, 
bedömningspolicy och sambedömning.  

2.1 Lärarens bedömningsuppdrag  

Lärarens uppdrag är, enligt läroplanen (Skolverket 2011, s. 18) att främja elevens 
kunskapsmässiga och sociala utveckling genom utvecklingssamtal och den individuella 
utvecklingsplanen. Läraren ska vidare utifrån kursplanernas krav göra en allsidig utvärdering av 
elevens kunskapsutveckling och redovisa den muntligt och skriftligt för elev, vårdnadshavare och 
rektor. Läraren ska utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper och göra en allsidig 
bedömning av dessa. Ett av skolans mål är att eleven succesivt utvecklar ansvar för såväl egna 
studier som förmågan att själv bedöma sina resultat (Skolverket 2011, s. 18). Oavsett var i landet 
undervisningen anordnas ska den anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och 
följaktligen ge en likvärdig utbildning för alla elever (Skolverket 2011, s. 8). 
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2.2 Summativ och formativ bedömning 

Enligt Lundahl (2014, s.11) kan bedömningen delas in i en summativ och en formativ variant. 
Den summativa bedömningen sammanfattar elevens kunskapsnivå i förhållande till 
kunskapskraven och kan användas för att beskriva elevers resultat på skol- och huvudmannanivå 
eller nationell nivå. Den summativa bedömningen är en form av utvärdering i efterhand som 
exempelvis ger underlag för resursfördelning. Den formativa bedömningen påverkar och formar 
lärandeprocessen och syftar till att utveckla såväl elevers kunskaper som undervisningen. 
Summativ och formativ bedömning kan komplettera varandra (Lundahl 2014, s. 11). 

Såväl Harrison och Howard (2009, s. 13) som Lundahl (2014, s. 9, 17) skriver att bedömning för 
lärande innefattar att stötta och utveckla lärandet samt undervisningen och bör följaktligen inte 
förväxlas med bedömning av lärande vilken åsyftar att redogöra för resultat.  

Med hänvisning till Assessment Reform Group (1999) sammanfattar Harrison och Howard 
(2009, s. 13) att bedömning för lärande ska: 

 införlivas i undervisningen 

 tillsammans med eleverna dela läromålen 

 informera eleverna om de kunskapskrav de ska arbeta mot 

 involvera eleverna i självbedömning 

 ge eleverna återkoppling vilken lotsar dem till nästa steg i lärandet 

 ha höga förväntningar på eleverna 

 medvetandegöra hos såväl elever som lärare hur informationen som bedömningen ger 
ska tas emot och tolkas (Harrison och Howard 2009, s. 13). 

Harrison och Howard (2009, s. 13-15) beskriver fem principer för lärande där den första är att 
börja där eleverna kunskapsmässigt befinner sig. Det innebär att eleverna behöver vara aktiva i 
lärandeprocessen och skapa egna tankar från de erfarenheter de har med sig i livet. Om endast 
nya begrepp läggs till tidigare sådana leder det ofta till felinlärning vilken kan vara svår att rätta 
till. Det är inte tillräckligt att endast diskutera olika begrepp med eleverna utan läraren behöver 
uppmuntra eleverna och lyssna noggrant på deras svar och ta dem på allvar, vare sig de är rätta 
eller felaktiga. Därefter är läraren tvungen att ta upp diskussionen om arbetsområdet på nytt och 
påpeka såväl brister som finns som ge ytterligare utmaningar. Diskussionerna måste anpassas till 
elevernas lärandebehov som läraren har uppmärksammat. Den andra principen för lärande är att 
eleverna är aktiva. Lärandet måste göras av eleverna, inte åt dem. Den tredje principen för lärande 
är att eleverna förstår syftet med vad som ska läras in. Eleverna måste även ha förståelse för var 
någonstans de befinner sig i relation till målet. Har de insikt i dessa delar kan de ta ansvar för sitt 
lärande och styra det i rätt riktning. Väsentligt är att läraren är uppmärksam i lärandesituationen 
för att kunna stötta eleverna i vad de ska fokusera på samt att de förstår kunskapskraven. Själv- 
och kamratbedömning främjar både aktivt deltagande och ger övning i att bedöma eget och 
andras arbeten. Den fjärde principen för lärande är således att elever behöver samtala om sitt 
lärande i helklass, smågrupper eller parvis. Att lära sig hur man uttrycker sig är betydelsefullt i 
lärandet. Detta stöds av att läraren ger återkoppling och bygger vidare på elevernas ordval. Elever 
lär sig genom att kommunicera och samtidigt ger detta läraren värdefull information om var 
någonstans eleverna befinner sig i lärandeprocessen (Harrison och Howard 2009, s.13-15). 
Wiliam (2013, s. 141) menar att återkoppling måste generera tänkande. 
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Enligt Wiliam (2012) finns fem nyckelstrategier för lärare i arbetet med formativ bedömning: 

 att för eleverna tydliggöra lärandemål och kunskapskriterier 

 att få till stånd effektiva klassrumsdiskussioner, frågor och uppgifter som stimulerar 
elevernas inlärning och samtidigt synliggör dessa 

 att ge eleverna återkoppling som för lärandet framåt 

 att aktivera eleverna så att de blir resurser för varandra 

 att förmå eleverna att ta ansvar för sitt eget lärande. 

Enligt Wiliam (2012) är användandet av dessa strategier betydelsefullt för elevernas 
lärandeprogression. 

2.3 Bedömningspolicy 

Lundahl (2014, s. 189-191) uppmärksammar, genom sin undersökning, att bedömningspolicy är 
en vägledande bedömningsfilosofi och värdegrund för bedömningar. Den bygger på ett 
gemensamt utvecklingsarbete som utvärderas kontinuerligt och revideras vid behov. 
Bedömningspolicyn är tydlig och känd. I den finns en tydlig idé om vilka resultat som ska 
kommuniceras till vilka (elev, föräldrar och kommun), på vilket sätt och med vilket syfte. I 
bedömningspolicyn finns en tydlig uppfattning om sambandet mellan styrdokument, 
undervisning och bedömning. Det finns en plan över nationella prov och andra stora 
kunskapsbedömningar. Det finns även en ledning/planeringsgrupp för bedömningsarbetet och 
en budget (Lundahl 2014, s. 189-191). 

2.4 Sambedömning 

Enligt Skolverket (2013, s. 11) innebär sambedömnng att lärare arbetar tillsammans med 
bedömning eller betygssättning, exempelvis genom att gemensamt bedöma elevers prestationer 
eller genom att diskutera bedömningar. Skolinspektionens kontrollrättning av nationella prov 
räknas inte som sambedömning. Det gör heller inte samverkan om bedömning tillsammans med 
elever (Skolverket 2013, s.11). 

Sambedömning kan, i enlighet med Skolverket (2013, s. 15) öka lärarnas samsyn i deras 
tolkningar av styrdokumenten och elevarbeten, genom att de tillsammans utvecklar förståelse för 
kunskapskraven och kvaliteterna i elevernas arbeten. Gynnsamt för sambedömning är när lärare: 

 analyserar och diskuterar konkreta elevexempel 

 låter allas åsikter komma fram och ser olika uppfattningar snarare som en tillgång än ett 
hinder 

 har tydlig struktur för sambedömningssituationen såsom fasta tider, lokaler och 
arbetsgång 

 har ett explicit ledarskap i sambedömningsgruppen som håller ihop diskussionerna 

 deltar i sambedömning såväl i den egna skolan som med andra skolor 

 använder pågående elevarbeten i sambedömningen för att på så sätt stimulera 
bedömningens formativa syfte 

 utgår från elevexempel som representerar såväl en stor bredd av prestationer som elever 
med olika bakgrund, således kan lärarna använda sina erfarenheter från sambedömningen 
när de bedömer nya elevexempel 

 fördjupar diskussionen genom flexibelt nyttjandet av tillgängligt stödmaterial (Skolverket 
2013, s. 15). 
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Skolverket (2013, s. 25) menar att arbetet med sambedömning kan leda till att lärarna ökar sin 
förståelse för kunskapskrav och kvaliteter i elevers prestationer, ökar samstämmigheten i 
bedömningen samt ökar bedömningskompetensen. På sikt kan sambedömning leda till ökad 
likvärdighet (Skolverket 2013, s. 25). 

3. Tidigare forskning 

I följande avsnitt redogörs för tidigare forskning, relevant för studiens syfte. Presenterad 
forskning behandlar inledningsvis lärares upplevelse och arbete med bedömning. Därefter 
presenteras forskning som behandlar lärares arbete efter en vedertagen bedömningspolicy och 
lärares arbete med sambedömning. I resultatdiskussionen kopplas så resultatet till bakgrund och 
detta avsnitt.  

3.1 Lärarnas arbete med bedömning 

Törnvall (2001) har genomfört en kvantitativ undersökning om lärares uppfattning och 

upplevelse av bedömning och fått svar från 127 lärare. Studien visade att lärarna arbetar med 

såväl formativ som summativ bedömning i undervisningen (Törnvall 2001, s. 108). Studien visade 

också att lärarna har svårt att bryta testtraditionen men att de även i stor utsträckning för dialog 

med eleverna, utan traditionella prov, vilken följaktligen är mer processinriktad. Dessutom visade 

studien att de summativa bedömningarna ger lärarna ett definitivt bevis på elevernas 

kunskapsnivå efter avslutat arbetsområde. Eleverna bedöms både individuellt samt ur ett 

helhetsperspektiv vilket gynnar elevernas lärandeprogression. Bedömningarna framförs muntligt 

till eleverna i positiva termer (Törnvall 2001, s. 121). 

Wettergren (2013) har genomfört en kvalitativ studie där hon intervjuat 12 lärare om deras 
elevbedömning. Studien visade att lärarna arbetar med både summativ och formativ bedömning 
och att bedömningen kan utgöra underlag för val av arbetssätt i undervisningen (Wettergren 
2013, s. 65). Enligt lärarna handlar arbetet med den formativa bedömningen såväl om att anpassa 
undervisningen efter eleverna som om vad eleverna behöver repetera och arbeta vidare med. 
Betydelsefullt är att eleverna får visa sina kunskaper på olika sätt och att som lärare vara tydlig 
med bedömningen så att eleverna vet vad som ska bedömas. Underlag för bedömning är 
elevernas bilder, gruppuppgifter, läxor, inlämningsuppgifter, diagnoser, prov, 
helklassdiskussioner, samtal mellan elev och lärare samt nationella prov. Studien visade att lärarna 
ger eleverna återkoppling på gjorda arbeten för att utveckla deras lärande (Wettergren 2013, s. 66-
67). 

Eriksson (2012) har genomfört en kvalitativ studie där hon intervjuat nio lärare om deras 
uppfattningar och upplevelser av bedömning. Studien visade att vissa lärares syfte med arbetet 
med formativ bedömning är att synliggöra, för både elever och lärare, elevernas kunskaper och 
deras lärandeprogression (Eriksson 2012, s. 80). Några lärare menar att arbetet med formativ 
bedömning är att synliggöra den enskilda eleven och hens utveckling i förhållande till målen 
(Eriksson 2012, s. 81). Studien visade även att lärarnas arbete med formativ bedömning 
stimulerar eleverna till att lättare se sin egen utveckling och vad som krävs av dem för att nå 
kunskapskraven. Lärarna menar att elevmedverkan vid bedömning bidrar till bra diskussioner 
kring lärandet vid utvecklingssamtal tillsammans med elev och vårdnadshavare. Bedömningen 
görs antingen med eleven i centrum eller utifrån lärarens roll i undervisningen. Lärarna anser att 
bedömning är en hjälp i arbetet med eleverna, visade studien (Eriksson 2012, s. 85). Svårigheter 
lärarna upplever med bedömning är tidsbrist och att göra bedömningen likvärdig men också hur 
man som lärare hjälper eleverna vidare (Eriksson 2012, s. 82). 
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Westlund (2013) har genomfört en kvalitativ studie där hon intervjuat fem lärare, till elever i 
grundskolans mellanår, i Sverige och fem lärare i Kanada om hur de ser på läsförståelse och 
bedömning (Westlund 2013, s. 118). Studien visade på olikheter lärarna emellan i Sverige och i 
Kanada gällande vilka syften lärarna har med bedömning och hur de går tillväga när de bedömer. 
Bland lärarna i Sverige visade studien att elevernas läsförståelse ofta bedöms i syfte att se hur 
eleverna kan: läsa en text och svara på efterföljande frågor, återberätta en läst text, läsa högt och 
mycket (ofta). Lärarna säger sig kontrollera hur mycket eleverna läser genom att skriva 
läsprotokoll vilka signeras av såväl lärare som vårdnadshavare. Hur mycket eleverna läser kan 
även redovisas med hjälp av ”ritade bokryggar” på väggarna i skolan. Många gånger bedöms 
elevernas svar som rätt eller fel (Westlund 2013, s. 248). Bland lärarna i Kanada visade studien att 
elevernas läsförståelse ofta bedöms i syfte att se hur eleverna kan: göra kopplingar i texten, ställa 
egna frågor och ge egna svar på frågor, dra slutsatser, visualisera texten, förändra sitt tänkande 
och förutsäga text. Studien visade att lärarnas användning av begreppet förståelsestrategier och 
den fortlöpande bedömningen på vilket sätt eleverna använder dessa, är ett betydelsefullt 
resonemang hos de tillfrågade lärarna i Kanada (Westlund 2013, s. 249). För att synliggöra 
elevernas läsförståelseutveckling används bedömningsmatriser. Läraren utformar dessa ensam 
eller tillsammans med eleverna och gör bedömningen i olika steg innan den sammanfattande 
bedömningen. Studien visade att lärarnas bedömning av elevernas metakognition också är ett 
betydelsefullt resonemang hos lärarna i Kanada (Westlund 2013, s. 249-250). Studien visade att 
lärarna i Sverige oftare än lärarna i Kanada bedömer elevernas personlighetsdrag. Egenskaper 
som att eleven drömmer sig bort eller inte tycker det är roligt görs av lärarna i Sverige kontra 
lärarna i Kanada som menar att eleven kan ha problem med att processa information i texten eller 
inte använder läsförståelsestrategier effektivt (Westlund 2013, s. 251). Resultatet visade att 
tillfrågade lärare i Sverige hade svårt att förklara innebörden av summativ och formativ 
bedömning (Westlund 2013, s. 184). De tillfrågade lärarna i Kanada talar om bedömning som en 
pågående lärandeprocess hos såväl elever som lärare. Det är ett ömsesidigt lärande mellan lärare 
och elever. Eleverna uppmuntras av lärarna att ta ansvar för sitt eget lärande (Westlund 2013, s. 
222). Bedömning av läsförståelse framställs ofta som en lärandesituation och process som har 
inverkan på lärarens fortsatta undervisning, enligt de tillfrågade lärarna i Kanada (Westlund 2013, 
s. 224). 

Sjunnesson (2014) har genomfört en kvalitativ studie där hon intervjuat 14 lärare till elever i 
årskurs 4 om deras uppfattning av bedömning av elevers läsförståelse. Resultatet visar att 
tillfrågade lärares uppfattning går i olika riktning när det gäller bedömningens syfte: att följa 
elevernas lärandeprogression eller att finna icke uppmärksammade elever. Vetskapen om varje 
elev ligger till grund för vidare planering av undervisning. Tillfrågade lärare anser att bedömning 
hjälper dem att följa elevernas lärandeprogression (Sjunnesson 2014, s. 69).  

3.2 Lärarnas arbete efter en vedertagen bedömningspolicy och med 

sambedömning 

Wettergrens studie visade att det vare sig finns en vedertagen bedömningspolicy eller organiserad 
sambedömning på den undersökta skolan. Studien visade också att i den mån sambedömning 
äger rum är det på lärarnas eget initiativ (Wettergren (2013, s. 77). 

Jönsson & Thornberg (2014) skriver att lärare genom arbete med sambedömning kan nå en 
gemensam förståelse för hur skolans styrdokument kan tolkas och tillämpas genom att 
tillsammans analysera och diskutera elevernas arbeten. Lärares olika sätt att uppfatta kriterier och 
kravnivåer synliggörs i dessa diskussioner (Jönsson & Thornberg 2014, s. 392). En kontinuerlig 
sambedömning, som innefattar tolkning av styrdokument, bedömning av elevers arbeten (såväl 
färdiga arbeten som ännu inte avslutade), nationella prov och betygsättning, tycks ge goda 
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förutsättningar att stödja lärarnas bedömningspraktik och bidrar därmed till en likvärdig 
bedömning (Jönsson & Thornberg 2014, s. 398). 

Internationell forskning visar att lärare, med hjälp av sambedömning, gemensamt fokuserar 
elevernas gjorda uppgifter och utvecklar därmed förmågan att finna belägg för hur elevernas 
kunskaper svarar mot kunskapsmålen och därtill utvecklar lärarna sin undervisning genom arbetet 
med sambedömning (Bolt 2011, s. 159). Genom sambedömning får lärarna respons på sin 
undervisning och kan därmed utveckla densamma (Hattie 2015, s. 38). 

4. Sociokulturellt perspektiv 

I följande avsnitt redogörs för studiens teoretiska ramverk. 

Sociokulturell tradition tar sin början i Lev Vygotskijs (1896-1934) arbete om utveckling, lärande 

och språk (Säljö 2010, s. 183). Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv med tonvikt på 

Vygotskijs (1896-1934) teori om att kunskap ökar i samspel mellan individer (Säljö 2010, s. 183, 

Harrison och Howard 2009, s. 15).  

Två grundläggande begrepp inom det sociokulturella perspektivet är mediering och appropiering. 

Mediering betyder att individen använder sig av redskap för att förstå omvärlden och kunna agera 

i den. Vygotskij ansåg att individen använder sig av de två redskapen språk och redskap (Säljö 

2010, s. 185). Appropiering innebär att individen lär sig använda kulturella redskap och 

därigenom förstå hur dessa medierar omgivningen. Individen lär sig att skriva, rita, cykla samt 

uttrycka sig på andra sätt (Säljö 2010, s. 190).  

Vygotskij menade även att skolan är den plats där barnet blir bekant med vetenskapliga och 

abstrakta begrepp. Där finns möjlighet för barnet att tillägna sig kunskaper som får det att förstå 

världen utanför den egna erfarenheten. Läraren och undervisningen ger det stöd barnet är 

beroende av för att begreppsliggöra omvärlden. Vygotskij såg på lärandet som en ständigt 

pågående process. När en människa behärskar en färdighet har hen lätt att lära sig något nytt. 

Han kallade det för den närmaste proximala utvecklingszonen. I utvecklingszonen är människor 

mottagliga för förklaringar och instruktioner enligt Vygotskij (Säljö 2010, s.190-191).  

Det sociokulturella perspektivet passar väl att anlägga i studien eftersom lärares arbete med 

formativ, framåtsyftande bedömning uppmuntrar till ytterligare lärande i gemensam interaktion 

och sambedömning är en social företeelse där tankar och idéer utbyts och stimulerar vidare 

kunskapsinhämtning hos såväl elever som lärare. Ett av skolans uppdrag är att inspirera elever till 

en livslång lust att lära (Skolverket 2011, s. 7).  

5. Problemformulering 

Ett av skolans uppdrag är att ge eleverna en likvärdig utbildning varhelst den anordnas i Sverige. 
Undervisningen måste anpassas till alla elever utifrån vars och ens behov och förutsättningar. 
Tillika ska undervisningen främja elevernas fortsatta lärande, kunskapsutveckling och en livslång 
lust att lära (Skolverket 2011, s. 7-8). Lärarens uppdrag är bland annat att utifrån kursplanernas 
krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling och redovisa den såväl muntligt som 
skriftligt för elev, vårdnadshavare och rektor (Skolverket 2011, s. 18). Den brittiska forskaren 
Dylan Wiliam uppmanar skolledningen att hindra lärare från att göra bra saker för att de istället 
ska få tid att göra formativ bedömning (Skolvärlden 2015). Anser Wiliam att lärare idag arbetar 
för lite med densamma? Denna kvalitativa analys ger en bild av i vilken omfattning lärare arbetar 
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med formativ bedömning, använder en vedertagen bedömningspolicy samt gör sambedömning 
på skolan för att på så sätt säkerställa en likvärdig utbildning. 

6. Hypotes 

Såväl i grundlärarutbildningen som i samhällsdebatten läggs tyngdpunkt på vikten av att lärare 
arbetar med formativ bedömning för att stimulera elevernas lärandeprogression. Betydande 
uppmärksamhet i skolans diskurs får även behovet av att lärare sambedömer för att säkerställa en 
likvärdig utbildning vilket är ett av skolans uppdrag. Studiens hypotes är att tillfrågade lärare i stor 
utsträckning arbetar med formativ bedömning för att följa elevernas lärandeprogression och att 
de arbetar utifrån en vedertagen bedömningspolicy och gör sambedömning för att säkerställa en 
likvärdig utbildning för eleverna. 

7. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka i vilken omfattning och med vilka syften tillfrågade 
lärare till elever i lägre årskurser arbetar med formativ bedömning, använder sig av en vedertagen 
bedömningspolicy samt utför sambedömning. 

Studiens syfte utmynnar i följande frågeställningar: 

 Hur arbetar lärarna med formativ bedömning? 

 På vilket sätt används en vedertagen bedömningspolicy? 

 I vilken grad utför lärarna sambedömning? 

8. Metod 

I följande avsnitt redogörs för studiens utförande såsom kvalitativ undersökningsmetod, 
metodansats och analys, urval, genomförande, forskningsetiska principer, reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet samt deltagande lärare i studien. 

8.1 Kvalitativ undersökningsmetod 

För att kunna svara på studiens frågeställningar genomförde jag lärarintervjuer. Jag använde en 

kvalitativ undersökningsmetod för att få en helhetsförståelse av tillfrågade lärares tillvägagångssätt 

vid och upplevelse av bedömning. Enligt Larsen (2009, s. 27) är en kvalitativ undersökning 

lämplig att använda just för att få en djupare insikt i ämnet. Ytterligare en fördel med kvalitativa 

undersökningar är, skriver Larsen (2009, s. 27), att eventuella missförstånd kan redas ut och 

följdfrågor kan ställas för att tydliggöra svaren. Jag ställde följdfrågor under intervjuerna för att 

därmed få en djupare förståelse. En nackdel med en kvalitativ undersökning är, i enlighet med 

Larsen (2009, s. 27), att den inte går att generalisera. En annan nackdel är att det är svårare att 

behandla data efteråt när inte färdiga svarsalternativ är ikryssade. Larsen (2009, s. 27) skriver att 

en tredje nackdel är att informanterna kan påverkas av intervjuaren och ge svar som inte är helt 

sanningsenliga. Jag ansåg dock att fördelarna övervägde och använde mig därför av kvalitativ 

undersökning för dennas studie. 

Fejes och Thornberg (2015, s. 261) betonar vikten av att forskaren har ett reflexivt 
förhållningssätt vid kvalitativ forskning. Det innebär att forskaren reflekterar över sina 
tillvägagångssätt och metodval, perspektiv och teoretiska utgångspunkter men även hur hen 
påverkar och påverkas av deltagarna i studien. Mitt reflexiva förhållningssätt i studien redovisas 
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efter hand i arbetet. Eliasson (2013, s.25) förordar att forskaren spelar in intervjusvaren för att 
efteråt kunna lyssna på dem flera gånger. Jag valde emellertid att skriva ner svaren för hand för 
att sedan, strax efter varje genomförd intervju, skriva rent svaren på datorn. Jag fann det aktuellt 
att utgå ifrån det sociokulturella perspektivet. Jag vinnlade mig om att agera objektivt under 
intervjuerna.  

Jag har gjort en dokumentstudie av för studien aktuell kommuns bedömningspolicy och har 
dessutom funderat över om ytterligare metoder som observation eller enkätundersökning skulle 
gagna studiens resultat. Då tiden för studien är begränsad prioriterade jag emellertid 
intervjumetoden. 

8.2 Metodansats och analys 

Jag har tagit avstamp ur metodansatsen grundad teori vilken, enligt Thornberg och Forslund 
Frykedal (2015, s. 44), intresserar sig för sociala händelser och interaktioner. Grundad teori 
lämpar sig, i enlighet med Thornberg och Forslund Frykedal (2015, s. 44) när forskaren önskar 
utgå från ett empiriskt material istället för en teori och förutsättningslöst försöker förstå 
informanternas sätt att se på saker utan att för den skull behöva anse detsamma. Jag har utgått 
från informanternas perspektiv och deras handlingar och har så objektivt som möjligt försökt 
förstå deras upplevelse av och sätt att arbeta med bedömning. Thornberg och Forslund Frykedal 
(2015, s. 47) skriver att begreppet main concern kan används för att referera till informanternas 
huvudsakliga tankemöda. Jag har varit genuint intresserad av informanternas svar och därmed 
deras main concern. 

Utmärkande för grundad teori är enligt Thornberg och Forslund Frykedal (2015, s. 46) att 
datainsamling och analys pågår parallellt. Analys innebär att dela upp helheten i mindre delar, 
med stöd av Eriksson Barajas, Forsberg, Wengström (2013, s. 163). Jag har analyserat svaren efter 
varje genomförd intervju genom att nogsamt läsa igenom datamaterialet och markera viktig 
information, vilket Larsen (2009, s. 104) rekommenderar. Den delen av analysarbetet kallas 
öppen kodning, skriver Thonberg och Forslung Frykedal (2015, s. 48). Jag har delat upp helheten 
i mindre delar då jag sorterat svaren på fråga 1-11 från alla informanter och satt ihop dessa till en 
ny helhet. Vidare nyttjade jag kodfamiljen strategier i vilken informanternas handlingar ställs i 
centrum enligt Thornberg och Forslund Frykedal (2015, s. 56). Med hjälp av informanternas svar 
identifierade jag såväl likheter och skillnader som vad som hör ihop och vad som särskiljer och 
gjorde därmed en konstant jämförande analys efter Thornbergs och Forslund Frykedals (2015, s. 62) 
definition.  

8.3 Urval 

Med undersökningens syfte i åtanke att undersöka i vilken omfattning och med vilka syften 
tillfrågade lärare i de lägre årskurserna arbetar med formativ bedömning, använder sig av en 
vedertagen bedömningspolicy samt utför sambedömning tog jag inledningsvis reda på vilka, av 
aktuell kommuns 19 grundskolor, som undervisar elever i de lägre årskurserna. Av geografiska 
skäl och till följd därav närhet till skolorna valde jag ut fem skolor till studien. Därtill valdes en 
skola belägen i ytterområdet. Via mejl skickade jag en ansökan till rektorerna om att få intervjua 
några lärare som undervisar i de lägre årskurserna (se bilaga 1). Några rektorer svarade omgående 
att de skickat brevet vidare till sina lärare. En rektor svarade inte alls. En rektor svarade att två av 
lärarna på skolan hade möjlighet att delta i intervjun. Namn och mejladress lämnades. Efter 
direktmejl med en för mig känd lärare på en av skolorna fanns tre informanter tillgängliga. Jag 
skickade ett informationsbrev om intervjun till lärarna (se bilaga 2) och tid för intervjun 
bestämdes. För att få tillgång till fler informanter skickade jag, en vecka senare, brev till rektorer 
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på fyra skolor i ytterområdet. Två rektorer svarade inte alls. Två rektorer svarade att en respektive 
två lärare hade möjlighet att delta i intervjun. Namn och mejladress lämnades. Jag skickade 
informationsbrev till lärarna och tid för intervjun bestämdes. Sex informanter deltar därmed i 
studien. 

8.4 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes ostört i respektive lärares klassrum efter skoldagens slut. 

Informanterna intervjuades en och en utom vid ett tillfälle då intervjun på grund av lärarnas 

tidsbrist genomfördes med två lärare samtidigt. Intervjuerna varade från 30-60 minuter. 

Intervjufrågorna var 11 till antalet och utformade utifrån studiens syfte och frågeställningar (se 

bilaga 1, 2 och 3). Jag genomförde inte fler än en intervju om dagen. Jag skrev ner svaren för 

hand och skrev rent svaren på datorn i direkt anslutning till intervjuerna. 

8.5 Forskningsetiska principer 

Individskyddskravet kan åskådliggöras i fyra gemensamma huvudkrav på forskning. Dessa krav 
benämns informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet 1990, s. 6): 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda personer om syftet med den 
aktuella forskningsuppgiften (Vetenskapsrådet 1990, s. 7). Jag informerade berörda personer om 
syftet med undersökningen. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan i 
undersökningen (Vetenskapsrådet 1990, s. 9). I informationsbrevet till informanterna skrev jag att 
deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan närmare motivering. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagande personers integritet ska värnas om och att 
obehöriga inte kan ta del av personuppgifterna (Vetenskapsrådet 1990, s. 12). Jag fingerade 
informanternas namn i texten.  

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas till 
forskningssyftet (Vetenskapsrådet 1990, s. 14). Uppgifterna som informanterna delade med sig av 
används endast till studiens syfte. 

Informationsbrev samt intervjufrågor godkändes av handledaren på Högskolan (se bilagor).  

8.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Att en vetenskaplig studie har hög reliabilitet innebär att den är trovärdig och exakt och i och 
med det kan upprepas av andra forskare med samma resultat (Eliasson 2013, s. 14, Larsen 2009, 
s. 41-42). Säkerställandet av hög reliabilitet vid kvalitativa analyser kan vara komplicerat, då 
inblandade personer påverkas av situationen. Personkemi och dagsform har betydelse och kan till 
följd av det resultera i olika svar på samma frågor. Att insamlad data bearbetas noggrant ökar 
reliabiliteten såsom att intervjuaren håller reda på vem som sagt vad (Larsen 2009, s. 81). För att 
ha en så hög reliabilitet som möjligt i arbetet har jag använt samma intervjufrågor till alla 
informanter. Tillika har jag vinnlagt mig om att agera så neutralt och objektivt som möjligt vid 
intervjuerna. Två av de sex lärarna är för mig kända sedan tidigare. Jag har arbetat varsamt med 
svaren och inte blandat ihop dem vilket således har ökat arbetets reliabilitet.  

Att en vetenskaplig studie har hög validitet betyder att insamlad data är relevant för 
frågeställningarna (Larsen 2009, s. 80). Angeläget är att mäta det som ska mätas (Eliasson 2013, s. 
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16). När jag konstruerade intervjufrågorna hade jag studiens syfte och frågeställningar i åtanke. 
Handledaren godkände dessutom frågorna (se bilaga 3) innan jag genomförde intervjuerna för att 
säkerställa en hög validitet.  

Generaliserbarhet innebär, skriver såväl Larsen (2009, s. 38) som Eriksson Barajas m. fl (2013, s. 
100), att deltagande i undersökningen representerar hela befolkningen. Studien är inte 
generaliserbar eftersom antal informanter är sex till antalet och därmed inte representerar en hel 
population. Studien kan emellertid ge en fingervisning om rådande bedömningsförhållande inom 
läraryrket. 

8.7 Deltagande lärare i studien 

Nedan följer en kort beskrivning av deltagande lärare i studien. Med hänsyn till 
konfidentialitetskravet är namnen fingerade. 

Jenny arbetar i en klass 2. Hon har arbetat som lärare i 23 år och hennes utbildning är 1-7-lärare 
med inriktning so. 

Cissi arbetar i en klass 3. Hon har arbetat som lärare i 20 år och hennes utbildning är 1-7-lärare 
med inriktning svenska, so och idrott. 

Eva arbetar i en årskursintegrerad klass 1-3. Hon har arbetat som lärare i 16 år och hennes 
utbildning är 1-7-lärare med inriktning svenska, so och engelska. Eva har även studerat 
specialpedagogik. 

Pia arbetar i en klass 2. Hon har arbetat som lärare i 10 år och hennes utbildning är 1-7-lärare 
med inriktning svenska och matematik. Pia har även studerat specialpedagogik. 

Åsa arbetar i en klass 2. Hon har arbetat som lärare i 10 år och hennes utbildning är barn i yngre 
åldrar med inriktning läs- och skrivinlärning. Åsa har även studerat specialpedagogik. 

Lena arbetar i en klass 6. Hon har arbetat som lärare i 20 år och hennes utbildning är 1-7-lärare 
med inriktning svenska, so och bild. Lena har mest arbetat med elever i lägre årskurser. 

9. Resultat  

I följande avsnitt redogörs för studiens resultat av insamlad data. Resultatet beskrivs med 
utgångspunkt i grundad teori där informanternas perspektiv och handlingar sätts i centrum. Med 
hjälp av en konstant jämförande analys påvisas lärarnas upplevelse av bedömningsuppdraget samt 
i vilken omfattning och med vilka syften deltagande lärare arbetar med formativ bedömning. 
Likaså klarläggs huruvida lärarna använder sig av en vedertagen bedömningspolicy samt utför 
sambedömning i arbetslaget.  

9.1 Lärarnas upplevelse av bedömningsuppdraget 

Resultatet visar på skillnader mellan lärarnas upplevelse av bedömning. Fyra lärare uppfattar 

bedömning utifrån ett lärarperspektiv som att analysera läroplanen och vara noggrann i 

planeringsarbetet. Två lärare uppfattar däremot bedömning ur elevperspektiv som att följa 

elevernas lärandeutveckling och motivera eleverna och få dem att förstå att de går i skolan för att 

lära för livet.  
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Likheter i lärarnas upplevelse av bedömning är att de anser att bedömningsuppdraget är viktigt 

och en del av undervisningen. Lärarna framhåller betydelsen av att sträva efter en likvärdig skola 

för eleverna. 

 
Bedömning höjer skolans status. Det är ökad arbetsbelastning att bedöma idag än det var 

tidigare. (Eva) 

Cissi upplever att bedömningsuppdraget hänger ihop som ett hjul: planering, genomförande och 

bedömning. Såväl Jenny som Eva kopplar upplevelsen av bedömning till vikten av att analysera 

läroplanen och vara noggrann i planeringsarbetet.  

 Det är viktigt att rätt saker bedöms och att hålla tråden. Det är lätt att sväva ut. (Jenny) 

Samtliga lärare menar att både summativ och formativ bedömning behöver göras i skolan. 

 Summativ och formativ bedömning går hand i hand. (Eva) 

9.2 Lärarnas arbete med bedömning 

Likheter i lärarnas arbete med bedömning är att samtliga lärare gör summativa bedömningar efter 

avslutade arbetsområden och att de dagligen gör formativa bedömningar där undervisningens 

syfte är betydelsefullt. De säger att de stöttar eleverna och ger dem respons på deras arbeten och 

därmed belyser elevernas lärandeutveckling. Jenny säger att arbetet med formativ bedömning är 

ett utvecklingsområde för kollegialt lärande. Hon säger att hon arbetar med att lära eleverna 

reflektera över sitt eget lärande. Frågor ställs till eleven som: Hur gick arbetet? Vad har du lärt 

dig? Hon berättar att hon arbetar med såväl grupp- som individuell bedömning.  

Alla lärare anser att det är betydelsefullt att starta där eleven befinner sig, att hitta rätt 

svårighetsgrad på uppgifterna och urskilja vad var och en kan.  

Hälften av lärarna lyfter vikten av att stärka elevernas självförtroende. Åsa menar att det är 

betydelsefullt att som lärare vara inkännande. Evas förvissning är att alla barn vill göra bra ifrån 

sig utifrån egna förutsättningar. 

Några lärare berättar att de pratar bedömning med eleverna. Pia och Åsa säger att de varje fredag 
låter eleverna göra en självbedömning. De ska reflektera över vad de har lärt sig under veckan 
och vad de behöver träna mer på. Eleverna skriver utvärderingen antingen för hand i en bok eller 
på datorn. Även Lena berättar att hon stöttar eleverna och ger dem respons på deras arbeten. 
Efter varje lektion uppmanar hon dem att reflektera över sitt lärande. 

Samtliga tillfrågade lärare säger att de arbetar med kamratbedömningar. Lena förklarar att hon 
först låter eleverna arbeta självständigt med en uppgift för att sedan låta dem gå ihop två och två 
och läsa varandras arbeten och därpå ge varandra två stjärnor och en önskan. Det vill säga två 
saker som är bra med arbetet och en sak som kanske skulle kunna göras på ett annat sätt. Lena 
anser att det fungerar väldigt bra. Eleverna lär av varandra och behandlar varandra med respekt. 
Lena säger att hon är med och styr. 

9.3 Lärarnas syften med arbetet med formativ bedömning 

Likheter i lärarnas syften med arbetet med formativ bedömning är att utveckla elevernas tänkande 

och deras förmåga att förstå och resonera. Lärarna menar att eleverna därmed äger sitt eget 
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lärande. Eva berättar att ett av hennes syften med arbetet med formativ bedömning är att få 

eleverna medvetna om sina starka respektive svaga sidor samt att motivera dem att vilja utvecklas. 

Jenny och Eva är de lärare som lyfter vikten av att ha höga förväntningar på eleverna. Jenny är 

den enda av lärarna som i intervjun jämför summativa och formativa bedömningar. 

Formativa bedömningar inger hopp. Det löser sig. Hur når vi dit? Summativa bedömningar 

är slutgiltiga. Det går inte att ändra. Det blev som det blev. (Jenny) 

Hälften av lärarna berättar att ett av deras syften med arbetet med formativ bedömning är utifrån 

ett lärarperspektiv. Pia menar att arbetet med formativ bedömning utvecklar henne som lärare. 

Hon säger att hon läser i läroplanen vilka kunskapskraven är i årskurs 3 och gör sedan delmål. 

Åsa säger att syftena med arbetet med formativ bedömning är att fasa in eleverna så att de vet 

vart de ska och att som lärare ha bra vetskap om elevernas kunskaper men även undervisningen. 

Behövs det förlänger hon tiden med ett arbete för att ge alla en möjlighet att hänga med. Lena 

säger att syftet med arbetet med formativ bedömning är att medvetandegöra hos eleverna vad de 

kan, vart de är på väg och hur de ska nå dit. Ytterligare ett syfte är att utveckla undervisningen. 

Den kan behöva ändras eller styras om, enligt Lena. 

9.4 För studien aktuell kommuns bedömningspolicy 

För studien aktuell kommuns bedömningspolicy (Social- och utbildningsförvaltningen 2014) 
baseras på en formativ lärandemiljö för likvärdig bedömning. Lärandet synliggörs då eleverna kan 
beskriva var de är nu, kunskapskraven och hur de ska nå dem samt när de är medvetna om vad 
som följer i deras lärande. Lärandet synliggörs även när eleverna är involverade och aktiva i 
bedömningen av såväl sig själva som sina klasskamrater. Tillika synliggörs lärandet när eleverna 
får återkoppling som är beskrivande, konstruktiv, frekvent, omedelbar och hjälper dem i 
planeringen av sitt fortsatta lärande. Lärarnas undervisning ska utgå från en pedagogisk planering 
som dokumenteras i det digitala verktyget Unikum och tydliggöra vilka förmågor som tränas samt 
innehålla aktiviteter som synliggör lärandet. Undervisningen ämnar synliggöra vilka kunskapskrav 
som ligger till grund för bedömningen och den avser även ske ämnesövergripande. 
Undervisningen har för avsikt att möjliggöra för eleverna att visa sina kunskaper på olika sätt och 
den ska aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess. Undervisningen ska även aktivera 
eleverna som lärresurser för varandra och ske med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 
(Social- och utbildningsförvaltningen 2014). 

Förutsättningar för en fungerande bedömningspolicy är: Unikum, tid för kunskapsbedömningar, 
tid för pedagogiska samtal och kompetensutveckling (Social- och utbildningsförvaltningen 2014). 

Bedömningspolicyns syfte är att ha en gemensam syn på elev, lärande och kunskapsutveckling, 
utveckla aktiviteter och innehåll som synliggör lärandet, öka betygssättningens likvärdighet och 
skapa förutsättningar för eleven att utvecklas så långt som möjligt (Social- och 
utbildningsförvaltningen 2014). 

9.5 Lärarnas arbete efter en på skolan vedertagen bedömningspolicy 

Det är avsevärda skillnader på hur lärarna säger sig arbeta efter en vedertagen bedömningspolicy. 

Jenny säger att bedömning är ett förhållningssätt och att arbetet med en på skolan vedertagen 

bedömningspolicy är en långt kommen arbetsform. Det är viktigt att pröva nya sätt och att ta del 

av forskningen. Jenny berättar att de på skolan har förstelärare som ett bedömningsstöd till vilken 
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man kan ventilera frågor kring bedömning. Cissi berättar att hon arbetar efter kommunens 

bedömningspolicy. Hon säger att hon gör tolkningar av den och avgör därmed vad som passar 

för elevgruppen och deras ålder.  

Eva säger sig inte arbeta utifrån en på skolan vedertagen bedömningspolicy. Hon säger att lärarna 

är ålagda av Skolverket att ha med syfte, centralt innehåll och kunskapskrav i pedagogiska 

planeringar samt göra individuella utvecklingsplaner och dokumentera det i Unikum. Därmed blir 

allt eleverna gör bedömt, enligt Eva.  

Pia och Åsa säger att på skolan bestämmer rektorn hur de ska gå tillväga vid bedömning och att 

det skiljer sig åt i kommunens skolor hur man gör. Åsa lägger till att de arbetar med förmågor 

eleverna ska kunna som analys-, begrepps-, kommunikativ och metakognitiv förmåga samt 

förmåga att hantera information.  

Lena säger att lärarna på hennes skola arbetar olika och inte efter en vedertagen 

bedömningspolicy. Lena säger sig ha ett tydligt syfte och vinnlägger sig om att uppgifterna 

eleverna gör är bedömningsbara. Hon berättar att hon gör pedagogiska planeringar och skriver 

dessa och bedömningar i Unikum. 

9.5 Hur lärarna sambedömer  

Resultatet visar att samtliga lärare sambedömer de nationella proven och att det arbetet tar 

mycket tid i anspråk. 

Vi sambedömde de nationella proven i våras och det var kompetenshöjande. (Eva) 

Däremot skiljer det sig åt hur lärarna säger sig arbeta med sambedömning vid övriga 

bedömningstillfällen. 

Jenny och Cissi berättar att de på skolan har en grupp de kallar närteamet. Där ventilerar de 

elevernas utveckling. Jenny anser att det behövs då det är så lätt att fastna i sin egen uppfattning.  

De kontrollerar läromedel och diskuterar hur de bedömer, hur de tänker och vad de ska göra. 

Cissi berättar att hon och hennes kollegor varje dag pratar med varandra kring funderingar de har 

som gick det här bra? och förstod eleverna? samt hur går vi vidare? Cissi säger att de även samplanerar 

undervisningen.  

Eva berättar att i klasserna gör varje lärare sin bedömning av eleverna men de diskuterar om 

något är oklart. Eva menar att bedömning är grundläggande och läraren måste våga göra 

bedömningar och stå för dem.  

Pia säger att de två pedagogerna i klassen dagligen pratar om var eleverna befinner sig i 

lärandeprogressionen och vad de tänker runt arbetena. Åsa informerar att de tillsammans 

synliggör målen och elevernas lärande. De bollar nya idéer. De har precis startat med ett 

gemensamt bedömningsmaterial som heter Tummen upp. Där är målen nedbrutna för 

årskurserna 1, 2 och 3 och det finns riktlinjer för bedömning i alla ämnen.  

Lena berättar att lärarna i årskurs 6 träffas i närteamet en gång varannan vecka och diskuterar 

elevernas kunskapsutveckling. Det är mycket som ska tas upp så det kan vara tidsbrist. De 

diskuterar elevernas kunskaper i de olika ämnena inför utvecklingssamtalen. Eftersom lärarna 

undervisar i olika ämnen diskuterar de mest elevernas förmågor. Har en elev god analysförmåga i 

svenska diskuteras elevens analysförmåga i andra ämnen, beskriver Lena. 
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9.6 Hur lärarna organiserar och dokumenterar bedömningsarbetet 

Resultatet visar att samtliga lärare kontinuerligt skriver såväl planeringar som bedömningar i 

lärverktyget Unikum. Jenny säger sig även använda sig av avprickningslistor och egna 

anteckningar. Hon säger att eleverna gör viss utvärdering och bedömer eget och kamraters 

arbeten. Jenny poängterar vikten av att vara tydlig och ärlig om bedömningen till elever och 

vårdnadshavare. Pia och Åsa berättar att de har pärmar med egna anteckningar. Lena säger vidare 

att hon för egna anteckningar för varje grupp elever hon har. Hon använder klasslistor och 

stämmer av för varje elev och skriver exempelvis + eller ++. Tillika säger hon sig arbeta med 

Tummen upp och Heja vilka är material för kartläggning för bedömning med utdrag från ämnen 

kopplade till läroplanen. Det är följaktligen endast Eva som säger sig inte göra några egna 

anteckningar om elevernas kunskaper utan har mycket i huvudet istället.  

9.7 Möjligheter lärarna upplever med bedömning 

Resultatet åskådliggör vissa skillnader i vilka möjligheter lärarna upplever med bedömning. 

Skillnaderna är att vissa lärare ser möjligheterna utifrån ett elevperspektiv medan somliga ser 

möjligheterna med bedömning utifrån ett lärarperspektiv. Lena anser att en möjlighet med 

bedömning är att eleverna blir medvetna om bedömning och förstår varför de arbetar med det de 

gör i skolan. Det gynnar elevernas lärande att de analyserar och reflekterar över sitt arbete. 

Ytterligare en möjlighet Lena ser med bedömning är att man synliggör i vilken grad eleverna 

tillskansat sig de olika förmågorna. 

Eva upplever att en möjlighet med bedömning är att det blir en mer likvärdig skola för eleverna. 

Bedömningen synliggör elevernas förmågor och utvecklingsområden med hänsyn till vars och ens 

förutsättningar. Pia menar att möjligheter med bedömning är att öka medvetenheten om 

bedömning och lärande hos elever, lärare och föräldrar.  Jenny upplever att en möjlighet med 

bedömning är att det är en trygghet vilken stärker elever och föräldrar. Jenny menar också att det 

är en utmaning att hitta sätt för eleverna att visa sina kunskaper på, en hjälp för dem att utvecklas 

samt ett stöd för att hon som lärare ska veta vad var och en behöver.  

Cissi anser att möjligheterna med bedömning är oändliga. Hon säger att allt i centralt innehåll inte 

behöver behandlas. Väsentligt är att utgå från kunskapskraven. Cissi menar att läraren har stor 

frihet att ta upp det hen anser är viktigt. Att eleverna lär sig förmågorna är grundläggande.  

Den möjlighet Åsa upplever med bedömning är en kvalitetskontroll som ger underlag för en 

förbättrad undervisning.  

9.8 Svårigheter lärarna upplever med bedömning 

Resultatet visar på likheter i svårigheter lärarna upplever med bedömning. Det är tidsbrist, 

lämpliga bedömningsunderlag och att göra bedömningen rättvis och likvärdig för alla elever. Det 

är endast en lärare som inte anger tidsbrist som en svårighet vid bedömning. 

Skillnader i svårigheter lärarna upplever med bedömning är att resultat används fel, att bedöma 

elever som inte producerar så mycket samt att bedöma elever med ett annat modersmål än 

svenska. 
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Jenny upplever att en svårighet med bedömning är att göra den likvärdig för alla elever. Likaså att 

bedöma rätt saker. Ytterligare en svårighet Jenny ser med bedömning är att resultat används fel. 

Individ- och gruppnivå blir plötsligt ett papper med sammanställningar. Det räknas inte hur varje 

elev har utvecklats. Cissi upplever det svårt att bedöma elever som inte producerar så mycket. Av 

stor vikt är att uppmärksamma elevernas kunskaper vid andra tillfällen än under lektionerna 

såsom på lunchen, på rasterna och i korta samtal. Det kan även vara en svårighet att göra en 

rättvis bedömning, tycker Cissi.  

Eva upplever att en svårighet med bedömning är tidsbrist för dokumentation och att utarbeta bra 

bedömningsunderlag. Pia upplever svårigheter med bedömning är tidsbrist och när elever med 

annat modersmål än svenska ska bedömas. Det kan vara svårt att hitta sätt för eleverna att visa 

sina kunskaper och förmågor på. Ska en elevs begreppsförmåga bedömas och eleven har svårt att 

uttrycka sig på svenska behöver hen visa förmågan på ett annat sätt. Angeläget är att hela tiden 

uppmärksamma syftet, hävdar Pia. Åsa upplever att det kan vara svårt att som lärare ta till sig ny 

kunskap och utvecklas inom bedömningsområdet. 

Lena upplever tidsbrist som en svårighet med bedömning, liksom att organisera 

bedömningsarbetet på ett klokt vis och kunna hantera det. En svårighet är att hinna 

uppmärksamma alla elevers kunskapsutveckling. Det kan således vara svårt att sålla fram bra 

arbetsmaterial av allt som finns men även hitta rätt uppgifter som är bedömningsbara. 

Stödmaterial såsom Tummen upp är till hjälp, menar Lena. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att de intervjuade lärarna kontinuerligt arbetar med formativ 
bedömning och att deras syften med arbetet med formativ bedömning är att eleverna ska äga sitt 
eget lärande, vara aktiva och medvetandegöra samt utveckla sitt tänkande. Samtliga tillfrågade 
lärare sambedömer de nationella proven och träffas emellanåt i grupper för att bedöma elevernas 
arbeten och diskutera deras lärandeprogression. Några av lärarna arbetar efter en vedertagen 
bedömningspolicy, andra gör det inte. 

10. Tolkning av resultatet utifrån det sociokulturella perspektivet 

I följande avsnitt tolkas resultatet utifrån det sociokulturella perspektivet. 

Vygotskij kopplade samman utveckling, lärande och språk och menade att kunskap ökar i 
samspel mellan individer (Säljö 2010, s. 183, Harrison och Howard 2009, s. 15). Resultatet visar 
att lärarna kontinuerligt arbetar med formativ bedömning och med hjälp av språket ger eleverna 
respons på deras lärandeutveckling.  

Under intervjuerna framkom att lärarnas syften med arbetet med formativ bedömning är att 
utveckla elevernas tänkande och deras förmåga att förstå och resonera vilket är i enlighet med 
Vygotskijs tankar om att skolan är den plats där eleverna bekantar sig med vetenskapliga och 
abstrakta begrepp samt tillägnar sig kunskaper som får dem att förstå världen utanför den egna 
erfarenheten (Säljö 2010, s. 190-191). Vygotskij såg på lärandet som en pågående process (Säljö 
2010, s. 191) vilket jag kopplar såväl till ett av skolans uppdrag att uppmuntra eleverna till en 
livslång lust att lära (Skolverket 2011, s. 7) som att lärare utvecklas i ett kollegialt lärande. 
Resultatet visar att lärarna pratar bedömning med varandra och sambedömer de nationella 
proven. Därmed påvisas en pågående lärprocess hos både elever och lärare. 
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11. Diskussion  

Studiens syfte är att undersöka i vilken omfattning och med vilka syften tillfrågade lärare till 

elever i lägre årskurser arbetar med formativ bedömning, använder sig av en vedertagen 

bedömningspolicy samt utför sambedömning. Studiens syfte utmynnar i följande frågeställningar: 

 Hur arbetar lärarna med formativ bedömning? 

 På vilket sätt används en vedertagen bedömningspolicy? 

 I vilken grad utför lärarna sambedömnning? 

I följande avsnitt diskuteras inledningsvis arbetets metodval och genomförande samt såväl 

arbetets styrkor som svagheter. Därefter diskuteras studiens resultat, relevant för studiens syfte 

och frågeställningar, kopplat till bakgrund och tidigare forskning. Med hänvisning därtill 

presenteras en slutsats. 

11.1 Metoddiskussion 

Då det sociokulturella perspektivet, där lärande sker i samspel med andra, tilltalar mig var det ett 

perspektiv jag valde att utgå ifrån. Det är ett lämpligt perspektiv för studien. 

För att uppnå studiens syfte och besvara dess frågeställningar valde jag att använda en kvalitativ 
undersökningsmetod i form av intervjuer. Därigenom fick jag en djupare insikt, vilket Larsen 
(2009, s. 27) förordar. Detta kan ses som en styrka i arbetet. Så även att jag ställde följdfrågor 
vilket förtydligade informanternas svar. Jag vinnlade mig om att inte överskrida tidsramen för 
intervjuerna vilket visar informanterna respekt. Under varje intervju kontrollerade jag att samtliga 
intervjufrågor besvarades för att därigenom säkerställa att studiens syfte och frågeställningar 
skulle kunna besvaras. 

Det var inte helt lätt att få tag på informanter som hade möjlighet att ställa upp för en intervju. 
De sex informanter som deltar i studien arbetar på tre skolor i aktuell kommun. Det kan ses som 
en svaghet i arbetet att inte fler skolor är representerade. Å andra sidan kan det ses som en styrka 
i arbetet att inte alla sex informanter arbetar på samma skola. För att arbetet skulle hinna bli klart 
under angiven tid krävdes god planering vilket har funnits i åtanke under hela arbetet. Jag ville 
endast genomföra en intervju per dag för att därigenom inte blanda ihop svaren. Jag skrev ner 
svaren för hand och det kan ses som en svaghet i arbetet att jag inte spelade in och därefter 
transkriberade inspelningarna. Då jag är van vid att skriva för hand, skriver fort och känner mig 
bekväm med det var det ett naturligt tillvägagångssätt för mig. Jag var koncentrerad och 
intresserad av informanternas svar och skrev ordagrant ner de svar som jag i stunden ansåg mest 
relevanta för studien. Övriga delar av intervjun antecknades med hjälp av stödord. 

Samtliga informanter fick ett informationsbrev om studien (se bilaga 2). Däremot fick de inte 
intervjufrågorna i förväg. Jag gjorde bedömningen att det förfarandet skulle öka svarens 
sanningshalt eftersom betänketiden då var begränsad. Å andra sidan kanske kvaliteten i studien 
hade styrkts om informanterna fått frågorna innan intervjun så att de hade haft möjlighet att 
förbereda sina svar. Jag tänker huruvida studiens reliabilitet påverkas av respektive alternativ. 

När jag konstruerade intervjufrågorna hade jag studiens syfte och frågeställningar i åtanke. 
Handledaren godkände dessutom frågorna (se bilaga 3) innan jag genomförde intervjuerna för att 
säkerställa en hög validitet. Således kan jag tycka att fråga 11 inte bidrar till hög validitet i arbetet. 
Den lyder: Vilken är din inställning till betyg redan i årskurs 3? Lärarnas svar på den frågan är inte 
relevant för studiens syfte och frågeställningar. 
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Intervjuerna genomfördes ostört i respektive lärares klassrum efter skoldagens slut. Det kan ses 
som en styrka i arbetet då det inte fanns några yttre störningsmoment under någon av 
intervjuerna. Jag intervjuade lärarna en och en utom vid ett tillfälle då intervjun på grund av 
lärarnas tidsbrist genomfördes med två lärare samtidigt. Det skulle ha kunnat påverka resultatet. 
Hämmade de eller inspirerade de varandra i svarandesituationen? Hade svaren blivit annorlunda 
om jag intervjuat dem var för sig? Blev svaren nu, ur ett sociokulturellt perspektiv, mer 
utvecklade då de möjligen omedvetet utformade svaren tillsammans och därmed ökade sitt eget 
lärande? Enligt Vygotskij (Säljö 2010, s. 183) är lärandet hela tiden en pågående process och ett 
samspel mellan utveckling, lärande och språk. Eftersom jag ställde följdfrågor till informanterna 
uppmärksammade jag ett lärande hos mig själv vilket jag kopplar samman med Vygotskijs idé om 
ett ökat lärande i social interaktion (Säljö 2010, s. 183, Harrison och Howard 2009, s. 15). 

Det kan ses som en svaghet i arbetet att inte även en undersökning gjorts i form av observationer 
av hur lärarna går tillväga vid sambedömning. Resultatet hade möjligen blivit fylligare då men jag 
gjorde bedömningen att tiden för arbetet inte skulle räcka till för ytterligare undersökningar. Jag 
anser att gjord kvalitativ undersökning svarar mot studiens syfte och frågeställningar. 

Jag använde mig av metodansatsen grundad teori i vilken jag har utgått från ett empiriskt material 
i stället för en teori. Jag anser det vara en lämplig metodansats för studien. Jag har försökt vara så 
neutral som möjligt vid intervjuerna. Två av de sex informanterna är för mig kända sedan 
tidigare. Det var svårare att agera neutralt i intervjuerna med dem än med de informanter jag inte 
känner. Detta skulle ha kunnat påverka resultatet. Jag begrundar om graden av sanningsenlighet 
blir olika mellan personer som känner varandra gentemot personer som inte känner varandra. 
Om intervjuerna ägt rum vid ett annat tillfälle och av en annan forskare kanske resultat blivit ett 
annat. Jag har använt samma intervjufrågor till samtliga informanter och jag har arbetat varsamt 
med svaren och inte blandat ihop dem vilket således har ökat arbetets reliabilitet.  

Det kan ses som en svaghet i arbetet att jag inte förenklade insamlat datamaterial till kodnamn. 
Men jag har ställt informanternas handlingar i centrum och därmed nyttjat kodfamiljen strategier. 
Jag har använt mig av konstant jämförande analys där jag har studerat såväl likheter som skillnader av 
intervjusvaren. Det har gagnat studiens kvalitet. 

Jag har agerat i enlighet med rådande forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 1990, s. 7-14). 
Studien är genomförd under etiskt godtagbara former och dess kvalitet är därmed påvisad och 
det är en styrka i arbetet. En svaghet emellertid är att studien inte går att generalisera eftersom 
endast sex informanter deltar i studien och dessa representerar inte en hel population.  

För studien aktuell kommuns bedömningspolicy är anonymiserad i texten och därmed inte 
spårbar. Det kan ses som en brist i arbetet. Jag valde emellertid att prioritera 
konfidentialitetskravet och därigenom värna om informanternas integritet vilket stärker arbetet. 

11.2 Resultatdiskussion 

11.2.1 Lärarnas upplevelse av och arbete med formativ bedömning 

I jämförelse med studiens hypotes och med koppling till dess problemformulering visar resultatet 

att samtliga lärare i stor utsträckning arbetar med formativ bedömning. Lite vagt emellertid är i 

vilken utsträckning lärarna medvetandegör hos eleverna hur bedömningsinformationen ska tas 

emot och tolkas. Tillfrågade lärare i tidigare studie (Törnvall 2001) säger sig ha svårt att bryta 

testtraditionen och ofta använder sig av summativ bedömning. Vid en jämförelse med resultatet 

och tidigare forskning (Wettergren 2013; Eriksson 2012;) visar det sig att arbetet med formativ 

bedömning har utvecklats under 15 år. Jag upplever emellertid en skillnad i jämförelse med hur 
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tillfrågade lärare upplever och arbetar med formativ bedömning i tidigare studier gjorda av 

Törnvall (2001) och Westlund (2013). I dessa tenderar tillfrågade lärare att arbeta mer med 

summativ bedömning. Jag finner det besynnerligt då det är många år mellan dessa studier och jag 

upplever att arbetssättet med formativ bedömning är på frammarsch. Internationell forskning 

visar att tillfrågade lärare i Kanada arbetar med formativ bedömning i stor utsträckning (Westlund 

2013). 

Resultatet visar att hälften av lärarna upplever bedömning utifrån ett lärarperspektiv som att 

analysera läroplanen och vara noggrann i planeringsarbetet och den andra hälften utifrån ett 

elevperspektiv som att följa elevernas lärandeutveckling och motivera dem. Jag gör koppling 

elevperspektiv till Vygotskijs teori om att skolan är den plats där eleverna utvecklas och lär sig nya 

begrepp genom redskap och språk i social interaktion. Lärandet är en livslång process. Tidigare 

forskning visar att tillfrågade lärare har såväl ett lärar- som elevperspektiv i arbetet med formativ 

bedömning (Wettergren 2013; Eriksson 2012; Westlund 2013). 

Då resultatet åskådliggör att fem av sex tillfrågade lärare gör egna anteckningar om elevernas 

lärandeprogression och en gör det inte utan har det i huvudet istället. Jag tänker att det kan bli en 

problematik om hon blir långtidssjukskriven och en vikarie ska ta över klassen när det då inte 

finns anteckningar om elevernas kunskaper. Å andra sidan dokumenterar hon i Unikum där 

vikarien kan läsa. Dock är egna anteckningar betydelsefulla då de är formulerade på ett annat sätt 

än i Unikum i form av stödord och noteringar. 

Harrison och Howard (2013, s. 14) skriver att själv- och kamratbedömning främjar elevernas 

deltagande samt ger övning i att bedöma både eget och andras arbete. Studiens resultat indikerar 

att samtliga lärare använder kamratbedömning i undervisningen. Jag inser att det behövs mycket 

träning i kamratbedömning och ett stort stöd från läraren för att den ska få önskad effekt. I fall 

där en elev är starkare än kamraten och kanske dömer ut hens arbete kan självförtroendet 

försvagas. Det är en viktig aspekt för läraren att tänka på så att kamratbedömningens syfte, att 

utvecklas i lärandet, gagnar alla elever. 

Resultatet får stöd i tidigare forskning vad gäller vikten av att som lärare stötta eleverna och ge 

dem positiv respons på deras arbeten (Törnvall 2001; Wettergren 2012; Eriksson 2013; Westlund 

2013). Lärarna blickar tillsammans med eleverna framåt och uppmärksammar vad de gjort bra 

och vad de behöver arbeta vidare med samt hur de ska gå tillväga. 

Resultatet avslöjar att en av lärarna upplever en svårighet att bedöma elever som inte producerar 

så mycket. Jag kopplar detta till tidigare forskning där vissa tillfrågade lärare upplever 

bedömningens syfte att observera icke uppmärksammade elever (Sjunnesson 2014). Resultatet i 

aktuell studie visar att läraren i fråga lägger stor vikt på att uppmärksamma elevernas kunskaper 

vid andra tillfällen än på lektionerna såsom på lunchen, på raster och i korta samtal. Jag ser på 

detta arbetssätt ur två perspektiv. Det ena är positivt då det kanske sker i undantagsfall som ett 

komplement. Det andra är negativt då det kan uppfattas som en press för eleverna om de känner 

att de hela tiden bli bedömda i skolan. 

I resultatet framgår att en av lärarna framhåller vikten av att som lärare vara inkännande och 

uppmärksamma elevernas behov. Egenskapen inkännande förenklar lärarens arbete med formativ 

bedömning, tänker jag. En annan lärares övertygelse om att alla elever vill göra bra ifrån sig 

utifrån egna förutsättningar tilltalar mig då jag här ser tydliga kopplingar till skolans värdegrund 

och respekten för varje individ. 
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11.2.2 Lärarnas syften med arbetet med formativ bedömning 

Såväl internationell forskning (Westlund 2013) som resultatet visar att ett syfte med formativ 

bedömning är att eleverna ska äga sitt eget lärande, vara aktiva och medvetandegöra samt 

utveckla sitt tänkande. Eleverna behöver dessutom veta var de befinner sig i förhållande till det 

slutgiltiga målet. Jag funderar om det finns ett slutgiltigt mål eftersom Vygotskij (Säljö 2010, s. 

191) menade att lärandet är en ständigt pågående process.  

Tidigare gjord studie (Westlund 2013, s. 250) pekar på att tillfrågade lärare i Kanada anser att 

bedömning av elevernas metakognition är betydelsefull. Denna studie åskådliggör däremot att ett 

syfte lärarna har med arbetet med formativ bedömning är att eleverna ska utveckla sin förmåga 

att förstå och resonera. Lärarna i Kanada är tillsynes mer djupgående i arbetet med bedömning. 

Det påvisas i Westlunds (2013, s. 184) studie att tillfrågade lärare i Sverige inte förstår innebörden 

av summativ respektive formativ bedömning. Det framläggs också bevis för att de tillfrågade 

lärarna i Sverige oftare bedömer elevernas personlighetsdrag än de tillfrågade lärarna i Kanada 

(Westlund 2013, s. 251). Resultatet av denna studie visar att lärarna är fullt medvetna om 

innebörden av såväl summativ som formativ bedömning. I resultatet framgår också att ingen av 

lärarna i studien pratar om att de bedömer elevernas personlighetsdrag. Jag läser inte någonstans i 

läroplanen att det utgör en del av skolans uppdrag att bedöma densamma. Skolans uppgift är 

däremot att låta varje elev finna sin unika egenart (Skolverket 2011, s. 7). 

Resultatet visar att endast två lärare lyfter vikten av att ha höga förväntningar på eleverna vilket 

Harrison och Howard (2009, s. 13) förespråkar. Jag tänker om fler informanter egentligen är av 

samma åsikt men att de under intervjuerna inte fann att lyfta denna aspekt.  

11.2.3 Hur en vedertagen bedömningspolicy används 

Där tidigare forskning (Wettergren 2013) åskådliggör att ingen av tillfrågade lärare använder sig 

av en vedertagen bedömningspolicy, visar resultatet att ett par lärare arbetar utifrån aktuell 

kommuns rådande bedömningspolicy. Förhoppningsvis kommer lärarna mer och mer använda 

sig av det arbetsredskapet eftersom bedömningspolicy, enligt Lundahl (2014, s. 189), är en 

vägledande bedömningsfilosofi och värdegrund för bedömningar. 

Jag funderar över om det blir en likvärdig bedömning av elevers visade kunskaper när resultatet 

visar att lärarnas tillvägagångssätt vid bedömning tycks skilja sig åt? Å andra sidan visar resultatet 

att tillfrågade lärare är fullt medvetna om sitt bedömningsuppdrag och arbetar kanske efter 

Lundahls (2014, s. 189-191) rekommendationer utan att använda samma arbetsgång som han har 

i sin definition av arbete utifrån en vedertagen bedömningspolicy. En svårighet med bedömning 

som en av lärarna belyser är just att göra den likvärdig. Det talar för att behovet av en vedertagen 

bedömningspolicy finns. 

11.2.4 I vilken grad lärarna utför sambedömning 

I motsats till tidigare studie (Wettergren 2013) vilken visar att det inte existerar en organiserad 

sambedömning på undersökt skola, visar resultatet att samtliga tillfrågade lärare sambedömer de 

nationella proven. En av lärarna säger också att det arbetssättet är kompetenshöjande i likhet med 

Skolverket (2013, s. 25). Det går i linje med såväl Jönsson & Thornbergs (2014) som Bolt (2011) 

och Hattie (2015), om hur lärares sambedömning tycks stödja lärarnas bedömningspraktik och 
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främjar en likvärdig bedömning i skolan. Jag kopplar även sambedömning till Vygotskijs teori om 

det livslånga lärandet i social samverkan. 

Ingen av lärarna berättar att de sambedömer i den utsträckning Skolverket (2013, s. 15) 

förespråkar. Det kanske beror på yttre faktorer som tidsbrist. Resultatet visar att hälften av 

lärarna generellt anger tidsbrist i bedömningsarbetet.  

11.3 Slutsats 

Studiens syfte är att undersöka i vilken omfattning och med vilka syften lärare till elever i lägre 

årskurser arbetar med formativ bedömning, använder sig av en vedertagen bedömningspolicy 

samt utför sambedömning. Studiens syfte utmynnar i följande frågeställningar: 

 Hur arbetar lärarna med formativ bedömning? 

 På vilket sätt används en vedertagen bedömningspolicy? 

 I vilken grad utför lärarna sambedömning? 

Undersökningens slutsats är att tillfrågade lärare kontinuerligt arbetar med formativ bedömning. 
Deras syften med arbetet med formativ bedömning är att eleverna ska äga sitt eget lärande och 
medvetandegöra sitt tänkande. Samtliga lärare sambedömer de nationella proven och träffas 
emellanåt i grupper på respektive skola för att diskutera elevernas utveckling. Ett par lärare 
samtalar varje dag i ärendet. Vissa lärare arbetar efter en vedertagen bedömningspolicy andra gör 
det inte. Enligt aktuell kommuns bedömningspolicy (Social- och utbildningsförvaltningen 2014) 
är en förutsättning för en fungerande sådan att tid finns för såväl bedömningsarbetet som för 
pedagogiska samtal. Tidsbrist är något som flertalet av lärarna upplever. För att säkerställa en 
likvärdig utbildning, vilket är ett av skolans uppdrag (Skolverket 2011, s. 8), bör Wiliams råd till 
Skolledningen följas, att hindra lärare från att göra bra saker så att de får tid att göra bättre saker 
som formativ bedömning (Skolvärlden 2015-09-03). 
 
Därmed har studiens frågeställningar besvarats. Däremot besannades inte studiens hypotes. Jag 
antog att lärarna alltmer arbetar med formativ bedömning för att följa elevernas 
lärandeprogression, att lärarna arbetar utifrån en vedertagen bedömningspolicy och gör 
sambedömning på skolan för att säkerställa en likvärdig utbildning för eleverna. Resultatet visar 
att samtliga lärare i stor omfattning arbetar med formativ bedömning. Däremot arbetar inte alla 
lärare utifrån en vedertagen bedömningspolicy. Samtliga lärare sambedömer i arbetslaget men 
kanske inte i den utsträckning som Skolverket rekommenderar. Tidsbrist kan vara en anledning 
till det. 

11.4 Studiens betydelse 

Studien ger en inblick i hur tillfrågade lärare arbetar med bedömning och kan förhoppningsvis 
bidra till att lärare påminns om vikten av att arbeta med formativ bedömning, använda en 
vedertagen bedömningspolicy samt arbeta med sambedömning för att säkerställa en likvärdig 
utbildning för alla elever vilket är ett av skolans uppdrag (Skolverket 2011, s. 8). 

12. Vidare forskning 

Resultatet av den här studien liksom resultatet av tidigare studier visar att lärare i stor utsträckning 
arbetar med formativ bedömning. Resultatet påvisar också att tillfrågade lärare alltmer 
sambedömer. Intressant för vidare forskning vore att även genom observationer studera hur 
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lärare arbetar med sambedömning. Resultatet visar att inte alla tillfrågade lärare använder sig av 
en vedertagen bedömningspolicy. Då jag samtidigt funnit ringa forskning huruvida lärare 
använder sig av en vedertagen bedömningspolicy vore det intressant att forska vidare om.  
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Bilagor 

 
Bilaga 1 

Brev till rektorer 

Ansökan om tillåtelse att intervjua några lärare 

Jag heter Ulrika Hansson och går sista terminen på Grundlärarprogrammet F-3 på Högskolan 
Dalarna. I mitt examensarbete har jag koncentrerat mig på bedömning. I min studie gör jag en 
kvalitativ analys och behöver därför intervjua 6-8 lärare. Jag undrar om några av dina lärare har 
möjlighet att ställa upp och i så fall hur många. Jag önskar genomföra intervjuerna under vecka 38 
och 39. Varje intervju tar högst en timme. Jag önskar svar med uppgift om lärarnas namn och 
mejladress. 

Med tack på förhand 
Ulrika Hansson 

Kronvägen 15 
771 42  Ludvika 

Hemtfn: 81736 
Mobiltfn: 073-808 17 36 
Mejladress: hanssonholding@telia.com 
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Bilaga 2 

Information till lärare om intervju 

Tack för att du vill hjälpa mig i mitt examensarbete! 

Som examensarbete har jag valt att skriva om lärares bedömning av elevers visade kunskaper. 
Syftet med den här studien är att undersöka i vilken omfattning lärare till elever i lägre årskurser 
gör formativa bedömningar, använder en vedertagen bedömningspolicy och gör 
sambedömningar i arbetslaget. Det finns ringa forskning om hur lärare till elever i lägre årskurser 
arbetar med bedömning och därför vill jag göra en undersökning om detta. Jag väljer att intervjua 
lärare från olika skolor för att få ett bredare material att bearbeta. 

Intervjufrågorna kommer utgå från ovan nämnt syfte och intervjun kommer ta högst en timme i 
anspråk. Jag arbetar yrkesetiskt. Sålunda kommer anonymiteten att värnas om och namnen jag 
använder i texten kommer vara fingerade. Vänligen meddela mig när vi kan träffas. Mötet bör äga 
rum under vecka 38 eller 39. 

Deltagandet i undersökningen är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan närmare 
motivering. 

Vid frågor kan ni kontakta mig eller min handledare Patrik på Högskolan Dalarna. 

Ulrika Hansson  Patrik Larsson 
073-808 17 36  023-778 549 
v12ulrha@du.se  plo@du.se 
 

Med vänlig hälsning 
Ulrika Hansson 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor  

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vilken typ av utbildning har du? 

3. Hur upplever du ditt bedömningsuppdrag? 

4. På vilka sätt arbetar du med formativ bedömning? 

5. Vilka är dina syften med arbetet med formativ bedömning? 

6. I vilken utsträckning arbetar du efter en, på skolan, vedertagen bedömningspolicy? 

7. Hur arbetar ni med sambedömning i arbetslaget? 

8. På vilket sätt organiserar och dokumenterar du bedömningsarbetet? 

9. Vilka möjligheter upplever du med bedömning? 

10. Vilka svårigheter upplever du med bedömning? 

11. Vilken är din inställning till betyg redan i årskurs 3? 

 

 


