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Sammanfattning  

 

I vår uppsats studerar vi genom kvalitativa djupintervjuer fyra grundskolelärares 

uppfattningar om bedömning av lärande. Genom en fokusgruppintervju har vi också studerat 

tre elevers uppfattningar om bedömning i år nio. Vi vill undersöka vilka specifika faktorer 

som kan påverka och spela in i lärarens bedömning. Detta för att Skolverket (2011) i en tabell 

visar att 1075 elever lämnar grundskolan utan ett slutbetyg, trots att Lpo 94 förespråkar den 

formativa bedömningsprocessen för att fler elever ska nå kunskapsmålen i större utsträckning.  

 

Tidigare forskning framhäver att bedömning är en ständig närvarande del i undervisningen. 

Många lärare upplever bedömningen som en av de svåraste uppgifterna i läraryrket (Norgren 

2008). Många lärare och elever känner sig stressade och pressade i den formativa 

bedömningsprocessen som kräver mycket tid, samtidigt som lärarna menar att den är mycket 

intressant och utmanande (Berglind & Nejman 2011). Därför är kommunikationen och 

relationen mellan lärare och elev viktiga faktorer i bedömningen (Rhöse Martinsson 2004, 

Granath 2008). 

 

Studiens resultat visar att lärarna arbetar övervägande med den formativa bedömningen. De 

anser att eleverna delvis blir mer delaktiga i undervisningen. Samtidigt påpekar lärarna att den 

summativa bedömningen behövs för att motivera eleverna i undervisningen. En faktor som 

påverkar den formativa bedömningen är tiden. Det framkommer att lärarna i studien finner att 

den formativa bedömningen kräver mycket mer tid och arbete än den summativa. Lärarna 

anser vidare att elevernas delaktighet är mycket varierande, en del elever tycker det är jobbigt 

medan andra ser delaktigheten som givande. Ett problem som studiens resultat uppvisar är 

den kommunikationssvårighet som råder mellan lärare och elever då flera elever har ett annat 

modersmål än svenska. Skolan saknar fler kommunikativa redskap för att kunna möta alla 

elevers behov och förutsättningar i undervisningen. Trots det är skolan på god väg och har 

vidtagit åtgärder för hur den ska kunna arbeta för att möta alla elevers behov. En utveckling i 

riktning mot ett ökat elevdeltagande i bedömningen där lärare tydligt kommunicerar både med 

varandra och med eleverna. Orsaken till flera problem kan vara utom lärarnas räckvidd, 

exempelvis sociala situationer som ligger utanför skolans ansvarsområde. 

 

Nyckelord: Bedömning, kommunikation och delaktighet 

 

 



  

 
 

Förord 

 
Denna uppsats är ett examensarbete vid Örebro universitet inom ämnesområdet Pedagogik 

med didaktisk inriktning III. Den är skriven höstterminen 2011, vårterminen 2012 och 

omfattas av 15 högskolepoäng. 

 

Det har varit mycket intressant att skriva denna uppsats på avancerad nivå. Vi vill tacka alla 

de personer som har bidragit till att vår uppsats har kunnat verkställas. Ett speciellt tack vill vi 

rikta till vår handledare Zeki Yalcin och Birgitta Grahn för det stöd de har gett oss. 
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1. Inledning  

  
I en rapport från Skolverket (2009) beskrivs hur en förändring i synen på bedömning har skett 

i Sverige och även i hela västvärlden. Förändringen har gått från att ha kontrollerat vad eleven 

har lärt sig mot att även betona elevens bedömning. Eleven ska i större omfattning klara av att 

värdera sin egen kunskap för att själv kunna förstå och inverka på sitt lärande. Med andra ord, 

eleven och läraren bedömer var eleven befinner sig och hur den kan gå vidare i sin 

kunskapsutveckling. Det är därför viktigt att det finns en fortlöpande kommunikation mellan 

lärare och elev och i vissa fall även tillsammans med elevens vårdnadshavare. Ett stöd för 

elevernas lärande och utveckling är elevens individuella utvecklingsplan, IUP. Det är ett 

dokument som skrivs tillsammans med elev, mentor och vårdnadshavare och ska bland annat 

visa vilka insatser som krävs för att eleven ska nå målen (Skolverket 2009).  

 

I lärares arbete ska elevernas kunskaper bedömas. Idag syns tydliga tendenser på ett fokus 

riktat mot elevernas kunskapsutveckling och utvecklingsprocess, en så kallad formativ 

bedömning. Det är viktigt att påpeka att den formativa – och summativa bedömningsformen 

inte utesluter varandra, utan båda bedömningsformerna krävs för att kunna bedöma elevernas 

kunskapsutveckling (Lundahl 2011). 

 

I Skolverket (2011) Betyg i grundskolan läsår 2010/11 finns tabeller som visar på hur 

elevernas betyg grundar sig i år nio. Sveriges officiella statistik visar i en tabell, elever som 

har lämnat grundskolan utan ett slutbetyg läsåret 2010/11. Den visar att 715 elever med 

svensk bakgrund och 360 elever med utländsk bakgrund lämnade grundskolan utan ett 

slutbetyg, totalt 1075 elever. Idag förespråkar Lpo 94 en formativ bedömning för att eleverna 

ska nå kunskapsmålen i större utsträckning. Trots detta lämnar elever, därigenom 

proportionellt många fler med ett annat modersmål än svenska, år nio utan ett slutbetyg. Detta 

är mycket problematiskt och vi vill gärna undersöka det närmare. I studien kommer vi att utgå 

från Lpo 94 då eleverna som vi undersöker är de sista elevkullarna som går efter denna 

läroplan, innan skolorna helt övergår till Lgr11.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

  

Genom att många elever, däribland proportionellt fler elever med annat modersmål än 

svenska, i år nio inte når kunskapsmålen och därmed lämnar grundskolan utan ett slutbetyg, är 

vi intresserade av att studera vilka specifika faktorer som kan påverka och spela in i lärarens 

bedömning. Studiens överordnade syfte är att undersöka fyra grundskolelärares och tre 

elevers uppfattningar om bedömning av lärande i en mångkulturell skola. 

Till detta syfte riktas tre övergripande frågeställningar, som senare kommer att preciseras i 

relation till studiens empiri och tidigare forskning.  

 

Våra frågeställningar är: 

  

1. Hur använder sig lärarna på den undersökta skolan av den formativa - och summativa 

bedömningsprocessen och vilka möjligheter respektive svårigheter ser lärarna med 

dem?  

2. Vilken kommunikation (skriftlig/verbal) använder sig lärarna av i 

bedömningsprocessen, mellan lärare och elev? 

3. I vilken utsträckning är eleverna delaktiga i sin egen bedömningsprocess i 

undervisningen och hur påverkas eleverna av det? 

 

 

1.2 Studiens disposition  

I studiens Bakgrund redogör vi för hur bedömningen har sett ut ur ett historiskt perspektiv. I 

kapitel tre, Tidigare forskning, redogörs vad forskningen har kommit fram till inom 

bedömning, kommunikation och delaktighet. I det fjärde kapitlet, Fortsatt problematisering 

av fenomenet bedömning, skriver vi en problematiserande ingång kring fenomenet 

bedömning. I kapitel fem, Centrala aspekter lyfts tre aspekter som varit framträdande i våra 

djupintervjuer. Kapitlet Metod, behandlar hur vi har gått tillväga med vår metod.  

I det sjunde kapitlet, Resultat sammanställer vi bland annat lärarnas och eleverna 

uppfattningar om ämnet. I resultatets olika överskrifter, våra teman, beskriver vi först kort vad 

tidigare forskning har kommit fram till, innan studiens empiri redogörs med instick av små 

analyser. I slutet av resultatet analyserar vi empirin kopplat till tidigare forskning och de 

centrala aspekterna. I kapitel åtta, Sammanfattande diskussion ges en fördjupad diskussion om 

bedömning, kommunikation och delaktighet. I Metodreflektion, kapitel nio, problematiserar vi 
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valet av studiens metod. I det avslutande kapitlet tio, Vidare forskning beskrivs hur uppsatsen 

skulle kunna utvecklats och fördjupas.  

 

2. Bakgrund 
 

2.1 Bedömning ur ett historiskt perspektiv  

 
Att bedömning idag diskuteras i stor omfattning har att göra med att skolan har gått från 

regelstyrning till mål- och regelstyrning. Ganska snart blev de bedömningar som lärare gjorde 

av individuella elevprestationer resultat som användes både i styrningen av skolan och i de 

mediala kommentarerna om skolan (Lundahl 2011). 

 

Behoven av betyg och betygsformer har ändrats över tid. Under 1900- talet har skolan använt 

tre övergripande principer för betygssättning, det absoluta -, det relativa - och det mål – (och 

kunskaps-) relaterade betygssystemet. Tiden fram till 1960- talet rådde det absoluta 

betygssystemet, det vill säga, ett kunskapsrelaterat betygssystem. Eleverna bedömdes efter hur 

bra de kunde ett bestämt innehåll, det kunde till exempel vara religiösa dokument eller 

läroböcker. Denna period liknar dagens målrelaterade betygssystem, genom att det är elevens 

prestationer i relation till läroplanens föreskrifter om kunskapsinnehåll som ligger till grund 

för betygssättning. En annan likhet är att kunskaperna och betygen ska vara jämförbara över 

tid, enligt Hanna Eklöf (2011) och Johan Samuelsson (2008).  

 

Från 1960-talet och fram till mitten av 1990-talet gällde det relativa betygssystemet, eleverna 

bedömdes i relation till andra elevers prestationer. Prov och test hade en stor betydelse för 

bedömning av elevernas kunskaper. Resultaten på proven blev en måttstock mot vilken 

läraren kunde jämföra elever och klasser med nationella resultat. I 1960 – och 1970- talets 

läroplaner beskrivs omfattande hur betygssättningen ska gå till där även formativa 

bedömningsmetoder förordades, det vill säga bedömningen sågs som ett sätt att utveckla 

elevernas kunskaper. Det växte även fram en bred kritik mot det relativa betygssystemet. 

Betygssystemet visade endast en statistisk relation till andra elevers prestationer men inte till 

vilka kunskaper den enskilda eleven uppnått (Samuelsson 2008).  

 

Under mitten av 1990-talet började en ny bedömningsforskning växa fram och flera studier 

visade att en del former av bedömning skulle kunna förbättra elevers kunskaper betydligt. Det 

relativa betygssystemet ändrades helt och övergick till ett mål – och kunskapsrelaterat 
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betygssystem. Det innebar att fokuset relaterades mer på elevernas målsättningar och 

kunskaper, än från det tidigare regelstyrda. När det nya betygssystemet började gälla lades 

mer fokus på den enskilde elevens prestationer i förhållande till de mål och betygskriterier 

som läroplanen för grund - respektive gymnasieskolan fastställde. Eleverna skulle endast 

jämföras med vad som stod i målen och inte med varandra (Eklöf 2011). Enligt Samuelsson 

(2008) fick lärarna också i högre grad än tidigare konkritisera, tolka och levandegöra 

läroplanen.  

 

Idag står det i Lpo 94 att elevernas kunskaper ska bedömas i jämförelse med kursmålen och 

eleverna ska själva få ett ökat ansvar för hela lärandeprocessen, vilket även innebär en ökad 

delaktighet i bedömningsarbetet. Bedömningen ska inte bara ge information om vad elever 

har lärt sig, utan vara till hjälp för eleven att förstå hur den kan utvecklas (Lpo 94). 

 

3. Tidigare forskning 
 

Tidigare forskning har varit ett verktyg i utarbetandet av de tre temana, bedömning, 

kommunikation och delaktighet som kommer att genomsyra hela uppsatsen. Tidigare 

forskning har också gett oss en djupare förståelse för temana. Detta har lett till att vi senare i 

uppsatsen kunnat reflektera, problematisera och analysera studiens empiri utifrån den tidigare 

forskningen. 

  

3.1 En konstruktivistisk kunskapssyn 

 

Helena Korp (2003) anser att en konstruktivistisk kunskapssyn innebär att människan är en 

aktiv medskapare i sin kunskapsprocess, vilket även speglas i Lpo 94, då skolans ska ”sträva 

efter att varje elev utvecklar förmåga att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras 

bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna” (Lpo 94, s 16).  

Elever ska därmed ges inflytande över sin egen utbildning. Lpo 94 påverkar den 

konstruktivistiska kunskapssynen och betonar även hur elevernas lärande är socialt och 

kulturellt situerat (Korp 2003). ”Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella 

värld som skolan utgör skapar utrymme för ett lärande och utveckling där olika 

kunskapsnormer är delar av en helhet” (Lpo 94, s 6). Säljö (2005) kopplar det till ett 

sociokulturellt sammanhang, det vill säga där kunskap skapas i interaktion och mötet med 

andra människor. Förståelse av olika miljöer och uppväxtförhållanden påverkar hur 

människor tänker om sin omgivning och att lärandet fungerar olika i olika miljöer.  



  

5 
 

Wiliam (2011) har tagit fram fem nyckelstrategier. Han menar att dessa fem ska fungera 

tillsammans som en struktur för att säkerställa att lärare och elever arbetar tillsammans för att 

ta bedömningens kraft i anspråk och förbättra elevens lärande. I och med det kan eleven bli en 

aktiv medskapare i sin bedömningsprocess. De fem nyckelstrategierna är: 

 

- Att elevens lärande, mål och kriterier är tydliga och förståliga för eleverna. 

- Att skapa diskussioner, aktiviteter, uppgifter i klassrummet som gör att eleverna får 

visa upp sitt lärande. 

- Att eleverna får feedback som för lärandet framåt. 

- Att eleverna aktivt äger sitt eget lärande. 

- Att eleverna hjälper varandra i sitt lärande.   

Även om flera lärare är positiva till elevens delaktighet i den formativa bedömningsprocessen, 

omsätts detta bara i begränsad omfattning i dagens skolor. Det kan bero på att lärarnas 

arbetsmetoder som exempelvis den formativa bedömningen upplevs som mycket 

tidskrävande, både i det för- och efterarbete som krävs av läraren och i undervisningen 

(Freccero, Hortlund & Pousette 2005). För vissa lärare kan förändringen, att låta eleverna bli 

delaktiga på allvar i bedömningsarbetet innebära en oro. Det kräver en stor omställning för 

samtliga inom skolans verksamhet och lärarna måste ge det utrymme och pedagogisk 

eftertanke (Black, Harrison, Lee, Marshall & Wiliam 2003). 

3.2 Lärare som handledare 

  

Eva Rhöse Martinssons (2004) främsta intresse och fokusområde är lärares professionalitet. 

Hon anser att synen på lärararbetets karaktär har förändrats över tid. Förändringen och 

utvecklingen har gått från att läraren ensam planerat och genomfört elevernas undervisning 

till att dem idag ska arbeta i arbetslag tillsammans med andra lärare. Tidigare har eleverna i 

klassrummet arbetat med stängda dörrar och dominerats av lärarens katederundervisning, där 

alla elever förväntades att göra samma arbete samtidigt. Idag har klassrumsdörrarna öppnats 

för insyn, samtidigt som läraren alltmer har blivit den handledande läraren för elevernas 

kunskapsutveckling. Därmed har även elevernas roll förändrats, där läraren förväntas att 

eleverna själva ska välja arbetsuppgift och delvis, med hjälp av läraren, ta ansvar för sitt eget 

lärande (Rhöse Martinsson 2004). Genom att eleverna får delta i dens egen planering och 
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utvärdering av den dagliga undervisningen samt få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, 

kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta eget ansvar (Lpo 94).  

 

Eva Forsberg (2005) förklarar begreppet delaktighet och elevinflytande utifrån makt och 

intresse i sociala relationer. Makt kan ses både som dominans och gemenskap. Med det menar 

hon att läraren är den som sitter inne med kunskapen som ska överföras till eleven, något som 

författaren studerar i en så kallad över – och underordning. Vidare anser hon att när lärare och 

elev i samspel arbetar mot ett gemensamt  mål, innehavs makt varken av läraren eller av 

eleven. ”Makt kommer i mötet mellan dem, både i samspel och motspel, i relation till något 

specifikt som till exempel undervisningens innehåll, arbetssätt och motiven för dessa” 

(Forsberg 2005, s 32). Undervisningen ska kännetecknas av möten, dialog, mångfald och 

beaktande av personliga intressen. Läraren blir en central person med uppgift att värna om 

dessa aspekter. För att göra detta behöver lärare omfattande didaktiska kunskaper som kan 

fungera som en dörröppnare för elever att utveckla nya sätt att se på både sig själva, relationer 

till andra och omvärlden (Forsberg 2005). Gunilla Granath (2008) menar att idag kan lärare 

och elever skapa en annan relation än tidigare och lärarna har inte samma auktoritet mot 

eleverna. Hon menar att närhet och förtroende kan bli en drivkraft för vissa elever att arbeta 

och ta mer ansvar i sin kunskapsutveckling. 

 

Eva Rhöse (2003) skriver om fem lärares berättelser om sina professioner i läraryrket. I 

berättelserna framkommer att den viktigaste enskilda faktorn för lärares arbete är mötet med 

eleverna där de bland annat inbjuder eleverna att delta i utformandet av undervisningen. 

Lärarna berättar att de lär sig av sina elever på olika sätt och de får feedback på deras 

undervisning genom elevernas vilja att engagera sig. I lärarens konkreta arbete tillsammans 

med eleverna fungerar lärarna mer som handledare. Deras strävan är att individualisera 

elevernas undervisning utifrån deras behov, erfarenheter, förutsättningar och tänkande. En bra 

relation, där samarbetet fungerar mellan lärare och elev skapar glädje men även en frustation 

då relationerna fungerar sämre, menar lärarna. Detta kan bland annat bero på att läraren i 

kommunikationen med eleverna är otydliga (Rhöse 2003).  

 

Ingrid Andersson (2006) hänvisar till ett forskarlag som studerar erfarna lärares engagemang 

och hur lärare kan vara en medskapare i elevernas kunskapsprocess. Syftet med studien är att 

identifiera och förstå vilka styrkor som influerar lärarnas engagemang för skolan och för 

elevernas kunskapsutveckling. I intervjuerna berättar elva lärare vad som har format deras 

engagemang till skolan och till eleverna kunskapsutveckling. Resultatet visar att lärarna drivs 
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av att skapa en god relation till eleverna och ge dem trygghet och på så sätt skapa 

förutsättning för elevens lärande. Lärarna anser vidare att samarbete med kolleger, 

professionell utveckling och möjlighet till att vara med i skolans utvecklingsprojekt är 

centrala faktorer till deras engagemang. För att kunna behålla sitt intresse behöver även 

lärarna känna att de gör ett bra arbete i skolan och med eleverna (Andersson 2006).  

 

Aud Torill Merland (2011) anser att kommunikationen och relationen mellan lärare och elev 

är mycket betydelsefull i undervisningen. Det är dessutom viktigt att inte glömma bort att 

lärarna är styrda av läroplanens mål och om vad de ska gå igenom med eleverna i 

undervisningen. Många gånger anses lärarens tid inte vara tillräcklig för att eleverna själva 

ska kunna vara med och påverka innehållet. Konsekvensen kan dels leda till att 

lärarhandledningen brister, dels att eleverna i kommunikationen har svårt att förstå vad lärarna 

eftersträvar. Ingrid Westlund (1998) menar att många elever känner sig stressade och jäktade 

för att det inte finns någon tid för eftertanke i undervisningen. Undervisningstiden går för fort 

och de hinner inte med att fundera och reflektera. Eleverna hinner inte ta in alla nya intryck i 

ämnet, tänka färdigt eller ta till vara alla händelser i det höga undervisningstempot.    

 

Tidsbristen förekommer också i handledningen, läraren åläggs allt fler arbetsuppgifter, men 

att inga arbetsuppgifter försvinner. All handledning och dokumentationer som ska skrivas är 

mycket tidskrävande (Ellmin & Levén 1998). Lärarna har idag två huvuduppdrag som ska 

genomsyra verksamheten, dessa huvuduppdrag är kunskap och värdegrund. För att lyckas 

med detta krävs tid för handledning, planering, reflektion och analys. Lärarna frågar sig hur 

de ska hinna med arbetsuppgifterna? Problemet är att lärarnas tid inte räcker till för att 

handleda, dokumentera och att reflektera i den utsträckningen som skulle önskas. Skolan 

skulle även behöva fler utbildade resurser och mindre klasser. Om lärarna erbjuds rätt 

förutsättningar, som kontinuerlig kompetensutbildning och fler utbildade lärarresurser, kan 

skolan i den mån det går förbättra elevernas resultat. Med fler resurser och bra pedagogik kan 

en skola för alla förverkligas och innebära att samtliga elever blir sedda och får den stöttning 

de behöver i sin utveckling (Appeltofft, Landra Björklund, Engström, Mogren, Rosengren 

2011). 
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3.3 Bedömning 

 

Bedömning i och av skolan tillhör ett av de mest diskuterade pedagogiska områdena idag, 

både inom skolan och inom media. Kenneth Norgren (2008) hävdar att alla lärare gör 

bedömningar även om inte alla sätter betyg på eleverna. Betyget kan vara en morot att 

anstränga sig i undervisningen eller varna för att elevens arbetsinsats inte uppnått målen, 

vilket kan påverka självkänslan och studiemotivationen. Begreppet bedömning är en ständigt 

närvarande del av den pedagogiska vardagen där elevernas kunskaper ska summeras och 

jämföras med läroplanens mål. Många lärare upplever bedömning som en av de svåraste 

uppgifterna i läraryrket, där de ska mäta elevernas kunskaper. Bedömning och betyg handlar 

också om makt och moral. Lärare och elev har mer eller mindre inflytande över processen och 

det är staten som styr skolan genom lagar och läroplaner. Eftersom bedömningen kan påverka 

elevers självkänsla medför också bedömarmakten ett stort ansvar för läraren som sätter betyg 

(Norgren 2008). 

 

Katarina Norberg (2011) visar en analys av elevers slutbetyg. Den uppvisar bland annat att 

klass och etnicitet har betydande roll för resultatet, vilket är ett problem i ett 

utbildningssystem med målet att vara en skola för alla. Därför bör lärare vara professionell i 

sin yrkesutövning och vara medveten om att klass och etnicitet kan påverka hur elever 

bedöms och betygssätts. Även omständigheter som ligger utanför skolans verksamhet och 

ansvarsområde, exempelvis familjens integration i det svenska samhället, kan spela en viktig 

roll för skillnader i betygsresultat Av detta skäl försvinner mycket av skillnaderna i 

betygsresultaten mellan elever som har en svensk bakgrund och elever med annan etnisk 

bakgrund (Norberg 2011) 

3.4 Summativ & Formativ bedömning 

 

En viktig aspekt i bedömningen är att skilja på summativ och formativ bedömning. Per 

Gerrevall (2008) benämner den formativa bedömningen som ”bedömning för lärande” och 

menar att det är en framåtblickande, motiverande bedömningsform. Han menar vidare att 

läroprocessen står i fokus och utvecklingssamtal blir därmed ett redskap för formativ 

bedömning. Den summativa bedömningen är däremot ”bedömning av lärande” (Gerrevall 

2008). Om läraren endast berättar för eleven vad den har lärt sig och hur väl eleven har 

uppnått kursmålen, använder sig läraren av en summativ bedömning. Likaså om läraren tar ett 

beslut utifrån många olika bedömningar och gör en summering efter avslutad kurs eller 
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termin. Den summativa bedömningsmetoden visar inte på elevens styrkor eller svagheter, utan 

fokus läggs på vad eleven har presterar i just det momentet eller ögonblicket (Lundhal & 

Folke-Fichtelius 2010). 

 

Lisa Björklund Boistrup (2010) har i sin avhandling studerat hur lärares sätt att kontinuerligt 

göra klassrumsbedömningar och hur det kan påverkar elevernas förutsättningar och 

möjligheter till lärande. Klassrumsbedömning är bland annat kommunikationen mellan lärare 

och elev i elevens dagliga skolarbete. I sin avhandling relaterar hon klassrumsbedömningen 

till den formativa forskningen, som visar hur den formativa bedömningen kan vara ett stöd till 

elevens kunskapsutveckling. Björklund Boistrup (2010) utgår från att elevens lärande bör ses 

som en social process, där bland annat elevens uppfattning om läroplanen ska tolkas och 

bedömas i samspel med läraren. Läraren bör visa ett intresse till elevernas utveckling samt 

kunna bjuda in eleverna till en dialog, vilket kan främjar deras engagemang i undervisningen. 

Vidare bör lärarens bedömningar koncentreras på elevernas arbetsprocess, inte på huruvida 

deras arbetsuppgift är rätt eller fel, vilket kan hindra elevernas kunskapsutveckling. Dessutom 

behövs det en koppling mellan elevers meningsspakande och lärande, där lärarna i 

kommunikationen med eleverna arbetar med öppna frågor. Öppna frågor där läraren inte har 

ett förutbestämt svar behövs för att kunna erbjuda möjligheter att fokusera på elevernas 

handling där problemlösningar, resonerande och argumenterande har en viktig betydelse i 

lärarnas bedömningsprocess till eleverna (Björklund Boistrup 2010). John Dewey (2005) 

menar, att kunna kommunicera med varandra innebär att individerna får vidgade erfarenheter. 

Individerna kan ta del av varandras tankar och idéer och ingen i kommunikationen förblir 

opåverkad. Dewey (2005) nämner också att kommunikation som deltagandet i en gemensam 

förståelse befäster emotionella och intellektuella dispositioner, det kan exempelvis vara att 

svara på förväntningar och krav.  

 

Dylan Wiliam (2011), en av världens ledande auktoriteter på formativ bedömning, visar att 

det fortfarande finns missuppfattningar om hur bedömningsprocessen ska gå till, vilket 

förhindrar en effektiv pedagogisk praktik att sprida sig. Den kanske mest utbredda 

missuppfattningen är att flera skolor anser att lärandet blir bättre om lärarna samlar in data 

över hur eleverna presterat, för att sedan ställa samman resultaten i tabeller. Det finns absolut 

inga bevis på att ett sådant insamlande av information har någon inverkan på elevers lärande. 

En annan missuppfattning är att lärare i sin formativa bedömning inte tror att de behöver 

redogöra för eleverna var de befinner sig i sin kunskapsutveckling (Wiliam 2011).  
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Christian Lundahl (2011) påpekar att dagens lärarkår har tappat bort sitt kunnande när det 

gäller bedömning. Det är mycket viktigt att eleverna vet vilka krav skolan ställer, lika centralt 

är det att eleverna får en kommentar eller feedback på sin kunskap, prov eller liknande. Han 

menar att det är lärarens kommentar som är nyckeln till elevens fortsatta lärande. Det finns 

studier som visar att när eleven får ett betyg, glöms ofta lärarens omdömen bort. Istället är det 

bättre att läraren och eleven från början pratar igenom omdömena och ser till att eleven får en 

förståelse av bedömningen och sedan sätta ett betyg. Vidare skriver Lundahl (2011) att lärarna 

bör prata ett pedagogiskt didaktiskt språk kring elevens bedömning, istället för att fastna i det 

byråkratiskt administrativa språket. Bedömningen bör vara en integrerad del i undervisningen, 

mellan lärare och elev, det handlar om ett nytt förhållningssätt och framförallt om att våga 

testa sig fram när det gäller bedömningsprocessen för eleverna. Lärare och elever bör 

tillsammans arbeta med frågor som: Vad är målet? Var är jag? Vad blir mitt nästa steg för att 

nå målet (Lundahl 2011)?  

 

I likhet med Lundahl (2011) menar Trevor Dolan (2011) att det behövs betyg i skolan och i 

elevernas nationella prov. Detta för att se vilken kunskapsnivå eleven ligger på. Men i den 

normala undervisningssituationen kommer lärarna betydligt längre med elevernas 

kunskapsutveckling utan att sätta betyg eller poäng till eleverna. Detta ställer mycket högre 

krav på lärarna och innebär att de bör vara skickliga på att ge utvecklande feedback till 

eleverna samt dokumentera elevernas utveckling. Elever som får feedback i form av muntliga 

kommentarer presterar betydligt bättre än de elever som endast får betyg eller skriftliga 

kommentarer (Dolan 2011).  

 
Anders Holmgren (2010) erbjöd 2008/2009 lärargrupper i Borås gymnasieskolor att utveckla 

bedömning för lärande (BFL), det vill säga formativ bedömning. Grundtanken var att 

lärargruppen en gång i veckan skulle använda BFL till sina elever, i form av planering och 

samarbete mellan lärare och elev i undervisningen. En lärare beskriver att hennes elever 

uppmuntrades att skriva en kommentar om hur de har utvecklats genom lärarens BFL-

upplägg. En elev beskriver att den har blivit bättre på att identifiera sina egna styrkor och 

svagheter. Eleven känner också att den har blivit mer självständig i sitt skolarbete och anser 

att det är betydligt enklare att föra en diskussion med läraren och andra elever i klassrummet. 

En annan elev beskriver att BFL bygger på att kunna ta eget ansvar och arbeta med sina 

svagheter. Finns inte motivationen och intresset av att vilja utvecklas faller det formativa 

systemet, menar eleven i sin kommentar till läraren. Problemet med BFL-upplägget enligt 
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lärargruppen är att elevernas kunskapsnivåer och engagemang ser olika ut i klassrummet, 

vilket gör att vissa elever inte når skolans uppsatta mål. Därför behöver lärarna även vara 

flexibla att kunna ändra om arbetsinsatserna till eleverna. Målet är att alla elever ska nå så 

långt som möjligt i sin egen kunskapsprocess (Holmgren 2010).  

 

Fortsättningsvis beskriver en av lärarna i BFL- gruppen att hon försöker att använda sig av 

den formativa bedömningen, men att eleverna endast vill ha bedömning av lärande, det som 

kallas summativ bedömning. Gemensamt anser lärarna i diskussionen att BFL ser framåt och 

att fokus läggas på elevernas arbetsprocess. Båda bedömningsformerna behövs, det vill säga 

bedömning för lärande och bedömning av lärande (Holmgren 2010).  

3.5 Regelbunden bedömning  

 

Roger Säljö (2005) nämner att elever tillägnar sig nya färdigheter olika snabbt. En del elever 

är i behov av extra stöd i sitt skolarbete medan andra är mer eller mindre självgående. 

Skillnader i elevers sätt att ta till sig kunskap kan dels bero på flera faktorer; motivation, 

tidigare erfarenheter, etnisk bakgrund med mera. 

 

Mariana Sellgrens (2005) studie granskar hur skolans ämnesundervisning i år sex till nio kan 

bedrivas för att främja tvåspråkiga elevers kunskapsutveckling och ge dem samma studie- och 

utbildningsmöjligheter som enspråkiga elever. Studien lyfter fram hur lärarna ser elevernas 

erfarenheter, bakgrund och kunskaper som en resurs och något som kan berika den ordinarie 

undervisningen. Lärarna har dessutom en öppenhet och vilja att lära sig om och av elevernas 

kulturella och språkliga bakgrund. I hennes resultat framgår att lärarna har ett synsätt och ett 

förhållningssätt som främjar elevernas kunskapsutveckling i respektive ämnesområde. 

Sellgren (2005) menar också att relationen mellan lärare och elev är centrala för elevens 

kunskapsutveckling, läraren bör visa engagemang och vara tillgängliga i elevernas strävan 

mot att lyckas. 

 

Jim Cummins (2001) framhåller i likhet med Sellgrens (2005) studie att läraren bör i 

elevernas bedömning uppmärksamma och visa intresse för elevens språk och kultur. Enligt 

Cummins (2001) bör bedömningen också beakta möjligheten för tvåspråkiga elever att 

använda både majoritetsspråket och andraspråket för att kunna utvecklas. Det finns tendenser 

att lärarna glömmer att språkinlärning tar tid och för en del tvåspråkiga elever kan det ta 

längre tid att nå de uppsatta målen i jämförelse med elever som har bott i Sverige ett längre 

tag. Elevernas kunskaper bör bedömas utifrån det som fokuserats i undervisningen och hänsyn 
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bör tas till elevernas hela inlärningssituation (Cummins 2001). Detta sätter en stor tilltro till 

lärarens professionalism. När bedömningssystemet fungerar i skolan får lärare och elever 

större möjlighet att koncentrera sig på att tillsammans utvärdera och förbättra det som händer 

i klassrummet. Flera forskningsstudier har visat att bedömningar som görs fortlöpande i 

undervisningen, särskilt i slutet av ett undervisningstillfälle, har större betydelse för hur 

snabbt elever lär. Han påpekar vidare att lärarens kontinuerliga feedback till eleverna är 

betydelsefull, eftersom den sätter igång kognitiva processer såsom minne, uppmärksamhet, 

problemlösning och elevens medvetande (Wiliam 2011). 

 

Fred Genesee och Johan, A Upshur (1996) samt Anna Uhl Chamot och Michael J O’Malley 

(1994) menar att regelbunden bedömning mellan lärare och elev samt elevens självbedömning 

med stöd från läraren skapar förutsättningar för att följa elevens bedömningsprocess på ett 

bättre sätt. Regelbunden bedömning ger olika pedagogiska uppslag om hur arbetet med 

eleverna i klassrummet kan planeras och genomföras utifrån individens behov. Syftet är att 

underlätta elevernas lärande för att nå skolans uppsatta mål. Den är också viktig för att läraren 

ska få en tydligare bild av vad eleverna kan och för att hon eller han ska få dela med sig av sin 

kunskap om elevernas lärande. Författarna anser att bedömning skall vara en fortlöpande 

process som möjliggör att information om elevens utveckling delges under hela skolåret och 

inte bara vid enstaka tillfällen.  

 

Elizabeth Ann Hebert (2001) ser det reflekterande samtalet mellan lärare och elev som en 

central del av lärarens arbete, att få eleven delaktig i sin egen bedömningsprocess och i sitt 

eget lärande. Elever som lär sig att reflektera över sitt eget arbete ges en större möjlighet att 

reflektera över sina egna prestationer. Hebert (2001) kallar det för ”powerful learning”. Om 

bedömningen exempelvis enbart fokuserar på elevens språkkunskaper och inte sätts i relation 

till elevens övriga kunskaper, finns en fara att läraren söker felen hos eleven och inte inom 

skolans verksamhet (Hebert 2001). Detta kan medföra att eleven marginaliseras från 

klassrumsundervisningen och får undervisning utanför det ordinarie klassrummet. När eleven 

marginaliseras blir det ett så kallat socialt dilemma då interaktionen mellan lärare och elev 

kan försämras (Hjörne & Säljö 2008). 

 

Pauline Gibbons (2011) skriver istället om stöttning. Hon menar att stöttning är en hjälp som 

får eleverna att utveckla nya färdigheter, tillägna sig nya begrepp eller nå nya nivåer av 

förståelse. Stöttningen ska vara en tillfällig hjälp som läraren ger eleven för att eleven så 

småningom ska kunna utföra uppgiften utan hjälp. Läraren är ansvarig för att undervisningen 
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förs framåt och att elevens kunskaper byggs på och utvecklas. Detta ställer krav på lärarna, de 

ska ha lika höga förväntningar på alla elever men också ge lämplig stöttning för att 

uppgifterna ska kunna utföras med framgång och på egen hand, menar Gibbons (2011). 

3.6 En tydlig bedömning till eleverna 

 

Det sker flera olika typer av bedömningar i skolan. Några av dessa är elevernas individuella 

utvecklingsplan, utvecklingssamtal och betyg som både kan få positiva och negativa 

konsekvenser för lärande och självkänslan. Därför är det viktigt att lärarna är professionell i 

bedömningen av elevernas kunskaper och har en medvetenhet om dessa konsekvenser 

(Lundahl & Folke-Fichtelius 2010). I en tidningsartikel berättar en elev hur hon mådde inför 

betygssättningen. Stress, gråt och betygsångest tillhörde vardagen och besvikelsen var enorm 

för vissa elever när de inte fick det högsta betyget eller det betyg som de strävat mot (Bergling 

& Nejman 2011).  

 

Många elever och lärare känner sig pressade av bedömningssituationen i grund- och 

gymnasieskolorna trots en fungerande kommunikation och tydliga metoder för att hjälpa och 

stötta eleverna att nå kunskapsmålen (Berglind & Nejman 2011). Maj Törnvall (2002) har i 

sin licentiatavhandling gjort en studie om bedömning i år ett till nio. Studien pekar på att 

eleverna har varierande uppfattningar om bedömningens funktion. Eleverna anser att deras 

bedömning görs för lärarnas skull än för eleverna själva. De menar vidare att bedömningen är 

till för att läraren ska ha kontroll över elevernas kunskaper och för att kunna informera 

föräldrarna. En stor del av eleverna upplever stress och nervositet av att bli bedömda. De 

yngre eleverna förknippar bedömning med prov vilket i sin tur kan påverka deras resultat på 

ett negativt sätt, medan de äldre eleverna är medvetna om att de bedöms även i andra 

sammanhang. Däremot är de inte medvetna om när andra bedömningar i undervisningen görs 

av lärarna (Törnvall 2002).  

 

Anders Jönsson (2010) påpekar att läraren tillsammans med eleverna bör gå igenom målens 

innebörd tydligt, så att eleverna vet vilka kunskaper de ska utveckla. Oavsett bedömningens 

syfte är det mycket väsentligt att styrdokumentens mål är centrala i undervisningsprocessen 

och att eleverna är förtrogna med dem. Lundahl (2011) hävdar att skolans krav och 

förväntningar ska vara synliga för eleverna. Han påpekar vidare att syftet för elevers 

utbildning är alldeles för diffust och det är svårt att veta hur goda resultat kan uppnås. 
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I Skollagen (2010:800) står det att eleverna i grundskolan har rätt att vara delaktiga och ha 

inflytande över undervisningen. Med inflytande menas att eleverna ska involveras i 

planeringen och utvärderingen av undervisningen.   

Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder 

och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom 

ramen för deras inflytande över utbildningen. Elevernas och deras sammanslutningars arbete med 

inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och underlättas (4 kap. 9§ Skollagen). 

Skolverket (2009) menar att ett sätt att tydliggöra bedömningens syfte och styrdokumentens 

mål för eleverna är att läraren konkretiserar målen i en så kallad lokal pedagogisk planering 

(Lpp). En Lpp utgår från att lärare tolkar och identifierar vilka kunskaper som eleverna ska 

utveckla enligt målen i läroplan och kursplaner. Den tydliggör kopplingen mellan de 

nationella målen, undervisningens innehåll och bedömningen av elevens lärande och hjälper 

elevernas utveckling mot de nationella målen. Eleven tillsammans med vårdnadshavare bör 

kunna förstå och se en tydlig koppling mellan det som sker i klassrummet och vad läraren 

kommer att bedöma utifrån målen. För att tydliggöra denna koppling ska mentorn tillsammans 

med eleven och dens vårdnadshavare i utvecklingssamtalet, bearbeta och skriva en individuell 

utvecklingsplan (IUP). I Skolverkets (2010) utvärdering klarläggs flera problem som bör 

övervinnas för att en IUP ska fungera på ett bra sätt. Ett av problemen är att de skriftliga 

omdömena sällan, beskriver kunskaperna i förhållande till kursplanens mål, eller ger tydliga 

strategier för hur eleven ska nå målen.  

 

 

4.  Fortsatt problematisering av fenomenet bedömning 

 
Gerd Arfwedson (1998) menar att det ibland uppstår svårigheter när nya forskningsrön om 

lärande och undervisningsmetoder ska omsättas i skolans pedagogiska verksamhet. Det som 

forskningen har tagit fram och lyckats med, behöver inte alltid fungera med full framgång i 

skolans vardag. Vi ifrågasätter om detta delvis kan bero på att den pedagogiska verkligheten i 

dagens skola är mer problematisk än vad forskningsresultaten kan redogöra för?  

Vi ifrågasätter även den tabellbeskrivning Skolverket (2011) redovisar angående slutbetyg i år 

nio, läsåret 2011. I tabellen redovisas bland annat den undersökta grundskolans slutbetyg som 

visar att det är över hälften av samtliga elever i år nio som inte nått målen i två eller flera 

ämnen. Trots att Lpo 94 förespråkar den formativa bedömningsmetoden visar ändå 

Skolverkets (2011) tabell att skolan inte lever upp till läroplanens förväntningar, vilket vi 

tycker är mycket intressant och vill undersöka vidare om. Vi frågar oss, utifrån studiens 
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empiriska material vilka specifika faktorer som kan påverka och spela in i lärarens bedömning 

på den undersökta skolan?  

 

Mycket av forskningen som hittills gjorts har fokuserat på bedömning i grundskolor i 

storstäder och bostadsområden som är kända för sin kulturella mångfald. Därför kommer vi 

att avgränsa vår studie till en mångkulturell grundskola som ligger i en mellanstor stad i 

Sverige. För att ytterligare avgränsa oss har vi valt att koncentrera oss på tre elever i år nio 

och fyra grundskolelärares uppfattningar om bedömning av lärande på den specifika skolan, 

vilket gör vår studie intressant och skiljer sig från andra. 

 

 

5. Centrala aspekter 
 

I djupintervjuerna var mångkulturell skola, sociala situationer och tid tre återkommande 

aspekter som lärarna menade kunde påverka och spela in i deras bedömning. Därför har vi 

valt att lyfta dessa centrala aspekter med hjälp av forskning. I slutet av varje aspekt skriver vi 

vår egen deifinition för att sedan kunna diskuterar och reflektera över dem i resultat- och 

analysdelen.  

 

5.1 Mångkulturell skola  

 

För att kunna förstå begreppet mångkulturell vill vi utifrån Riyadh Al-Baldawis (2010) 

definiera begreppet kultur. Han menar att kultur är ”summan av genom livet inlärda 

traditioner och normer som dominerar och utvecklas genom historien hos en folkgrupp eller 

nation” (s 107). Ett sätt att förstå begreppet kultur är att det består av traditioner, normer och 

seder som människan föds med, ett arv från omgivningen, enligt författaren. Vidare menar 

han att kulturen styr och kontrollerar individens sätt att leva, kommunicera, arbeta och 

producera både på ett medvetet och omedvetet plan. Det innebär att kulturen sätter en del 

regler och ramar som präglar individens eller gruppens livsstil. För att förstå de olika 

kulturerna bör omgivningen bli införstådda med de koder som finns inom kulturen som har 

överlämnats från generation till generation. Det kan innebära att krav ställs på den person som 

vill lära känna en annan kultur. Fås denna kännedom kan förståelsen förbättras i mötet med 

andra kulturer (Al-Baldawi 2010). 
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Idag sägs Sverige ha blivit ett mångkulturellt samhälle. När flera etniska grupper eller kulturer 

ryms inom exempelvis ett givet geografiskt område, kan samhället sägas var mångkulturellt. 

Begreppet mångkulturalism används istället som en beskrivning av samhällets etniska och 

kulturella mångfald (Westin m fl 1999). Hans Lorentz och Bosse Bergstedt (2006) diskuterar 

även begreppet mångkulturell. De menar att mångkulturell står för ett tillstånd eller en 

situation. Samhället och skolan kan ses som mångkulturella, vilket innebär att det i samhället 

eller skolan finns många individer som representerar olika kulturer eller etnicitet. 

 

Nihad Bunar (2001) anser att det som idag kallas för den mångkulturella skolan, enbart avser 

skolor som har många elever med en invandrarbakgrund. Den mångkulturella undervisningen 

i sådana skolor kretsar mycket kring ämnet Svenska två, det vill säga skolans främsta uppgift 

är att åtgärda elevernas påtagliga och tänkbara svårigheter. Han antyder att den 

mångkulturella skolan ska vara jämställd och likvärdig. Alla elever ska erbjudas lika 

möjligheter oberoende av sin kulturella och sociala bakgrund. Skolan ska vara en mötesplats 

där alla elever känner sig uppskattade för vilka de är (Bunar 2001). 

 

För vår studies syfte kan kultur förstås genom att skolan bör ta vara på andras traditioner, 

normer och värden i undervisningen. Det är betydelsefullt att läraren i undervisningen kan 

läsa av elevernas kulturella koder och ta hänsyn till dessa. Detta för att kunna skapa en bra 

relation och ett bra samspel med eleven. Genom att koppla kulturbegreppet med skolan får vi 

aspekten mångkulturell skola. Vi kan förstå mångkulturell skola som en skola där elever med 

olika etniska bakgrunder möts och arbetar för jämställdhet och likvärdighet i 

bedömningsprocessen. Det behöver inte betyda att det enbart är en specifik skola som är 

mångkulturell, utan alla skolor är mer eller mindre mångkulturella. 

5.2 Sociala situationer 

 

Bunar (2001) menar att elevens hemförhållande, bostadsområde och familjens ekonomi kan 

påverka elevens skolsituation. Hemmet och familjen förväntas att hjälpa eleven att utvecklas i 

skolan. Han menar att i vissa bostadsområden är familjen påverkad av arbetslöshet, 

marginalisering och en tveksamhet runt en del aspekter krig elevens skolsituation och skolans 

arbete. Al-Baldawi (2001) betonar att familjens inflytande på individen har också en viktig 

roll i det sociala samhället. För att individen ska kunna fungera utgör familjen en viss 

organisation av de sociala, ekonomiska och moraliska grunder i samhället. I samhället 

befinner sig familjen i ett samspel med och tillhörighet till övriga organisationer i samhället 



  

17 
 

som exempelvis skolan. Annica Sjögren (2010) anser att det är betydelsefullt att skolan tar till 

vara på elevernas språk och mångkulturalism och ser dessa som en tillgång. För att detta ska 

kunna utvecklas krävs det att skolan har resurser och kommunikativa redskap för både lärare 

och elever i undervisningen.  

 

Enligt vår definition är det inte bara skolan som påverkar elevens betyg utan det kan också 

påverkas av sociala situationer som finns utanför skolans ansvarsområde. Med det menar vi 

elevens hemförhållande, vårdnadshavarnas utbildning, ekonomi och bostadsområde. Hemmet 

förväntas att hjälpa eleven med det som berör skolan, som exempelvis stöttning i läxläsning. 

Är språket en svårighet kan det i sin tur inverka på elevens kunskapsutveckling.        

5.3 Tid 

 

Tidsuppfattningen definieras som ett resultat hur individen organiserar sig socialt, ekonomiskt 

och kulturellt. Tiden är också en resurs som bör användas effektivt och planeras, den har 

individer till förfogande dygnet runt, men vi har olika möjligheter att råda över tiden. Olika 

människors tid är olika mycket värd. Tid kan också vara makt som kan bestå i att vara i 

position att kontrollera andras tid (Foucault 2003). 

 

Skolan är ett bra exempel på en institution som har tagit till sig en abstrakt uppfattning om 

tiden. I skolans värld finns en inbyggd puls som ligger bakom skolans regler om när, hur 

länge, i vilken ordning och hur ofta händelser förekommer. Lärare är mycket tidsmedvetna 

och de pratar mycket om den. Tiden upplevs ofta som en översittare och flera lärare visar en 

negativ inställning till tidens press. Både lärare och elever kan uppleva tidspressen och i den 

inrutade skoldagen. Elevernas uppgift är att anpassa sin egen tidsuppfattning till den 

uppfattning om tid som skolan ger uttryck för, under lärarnas ledning (Westlund 1998).  

 

Utifrån ovanstående definition av aspekten tid kan vi förstå den som en viktig del i lärarnas 

och elevernas arbete i undervisningen. Lärarnas tid innebär för oss att dokumentera, planera, 

undervisa och att reflektera. Tiden innebär också att följa med i nya forskningsrön och 

utbildningar som ges angående exempelvis bedömning. Tiden kan bli en svårighet när allt mer 

arbete läggs på lärarnas ansvar och inget tas bort, vilket kan medföra en stress. Tiden kan 

också bli en press och en stress för eleverna, då de ska anpassa sin tidsuppfattning till den 

uppfattning skolan ger uttryck för.   
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6. Metod  

 

I metodkapitlet kommer vi att beskriva och motivera vårt val av metod där vi utgår från 

litteratur av bland annat Patrik Aspers (2007) och Pål Repstad (2009). Vidare kommer vi att 

redogöra för fokusgruppsintervjun och de kvalitativa djupintervjuerna samt Vetenskapsrådets 

(2002) fyra etiska huvudprinciper. Sist diskuteras studiens reliabilitet och validitet.  

 

6.1 Kvalitativ metod 

 

Skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa metoden är att den kvalitativa metoden mäter 

sådant som går att beskriva med ord och den kvantitativa metoden mäter sådant som går att 

beskriva med siffror (Aspers 2007). Vi har valt att använda en kvalitativ forskningsstudie med 

både en induktiv och deduktiv ansats. I kapitlet tidigare forskning har vi valt en deduktiv 

ansats, där vi angriper vårt forskningsproblem utifrån det skrivna. Med utgångspunkt i 

tidigare forskning har vi kommit fram till tre väsentliga teman, bedömning, kommunikation 

och delaktighet. Dessa tre teman kommer vi att använda som huvudteman i djupintervjuerna 

för att på ett tydligare sätt kunna koppla empirin till tidigare forskning. Temana kommer 

också att användas som rubriker i resultatdelen. Utifrån resultatet i djupintervjuerna har vi 

även fått fram tre centrala aspekter,  mångkulturell skola, sociala situationer och tid. Vi har 

dessutom sammanställt tre variablar som påverkar den undersökta skolans framgång. Dessa 

tre variabler är tid, språk och kunskap. I och med att vi fick fram de tre centrala aspekterna 

och de tre variablerna utifrån studiens empirin, blev uppsatsen också induktiv. 

 

Den kvalitativa forskningsstudien utmärks dels av att studien inriktas på djupet, dels att den är 

anpassningsbar efter olika situationer. Att den inriktas på djupet innebär att forskaren enbart 

studerar en eller några få miljöer i en helhet (Repstad 2009). I den kvalitativa 

forskningsmetoden framhålls ett tätt och nära förhållande mellan forskaren och den miljö eller 

de personer som ska studeras. Vidare skriver författaren att i arbetet med ett kvalitativt 

forskningsprojekt kan de olika delarna i arbetet överlappa varandra, studiens 

problemformulering kan då ske parallellt med exempelvis datainsamlingen. Detta är en del av 

metodens flexibilitet. Den kvalitativa metoden kännetecknas också av interaktionen mellan 

individer och studerar sociala processer som en helhet. Den accepterar dessutom att 

människor uppfattar den språkliga formuleringen på olika sätt (Repstad 2009). Vi anser att 

den kvalitativa metoden främjar vår studies syfte. Genom att använda oss av kvalitativa 
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djupintervjuer är förhoppningen att öka insikten av vilka specifika faktorer som kan påverka 

och spela in i lärarens bedömning.  

6.2 Fokusgruppsintervju 

 

Vi har valt att använda oss av en fokusgruppsintervju med tre elever i år nio. Syftet med den 

är att få ut ett kunskapsunderlag för att kunna skapa intervjufrågor till de fyra 

grundskolelärare vi senare ska intervjua. Den gjordes också för att vi skulle få en djupare 

förståelse för den kontext vi undersöker. Vi vill också ta del av elevernas upplevelser kring 

bedömning, kommunikation och delaktighet i undervisningen. Fokusgruppsintervju är en typ 

av intervju som kännetecknas av att respondenterna själva för en diskussion som intervjuarna 

observerar. Intervjuarna bör vara uppmärksamma så att inte samtalet avlägsnar sig för mycket 

från ämnet och att respondenterna tappar fokus. Något intervjuarna bör vara observanta på när 

en fokusgruppsintervju görs, är att den för med sig extra etiska dilemman. Ett exempel kan 

vara att vi som intervjuare inte kan förlita oss på om respondenterna efter intervjun kommer 

att sprida det som diskuterats i gruppen (Trost 2005).  

 

Jan Trost (2005) lyfter fram för- och nackdelar med fokusgruppsintervjuer. En fördel är att de 

ger utrymme för interaktion i en grupp som kan ge större insikt hos den enskilda individen 

och dens åsikter. Grupprocessen innebär att respondenterna får chansen att bygga vidare på 

varandras idéer och tankar. Nackdelar med fokusgruppsintervjuer kan vara att de mer talföra 

respondenterna kan dominera intervjun och att endast deras synpunkter framkommer, medan 

de mer tystlåtna och blyga ställer sig eller ställs åt sidan. Sammanfattningsvis menar Trost 

(2005) att det viktigaste är att intervjuaren försöker skapa en vi-känsla i gruppen samtidigt 

som den ska styra gruppen så att alla respondenter får komma till tals. Vi har både tagit del av 

fördelar och nackdelar inför fokusgruppsintervjun och kommit fram till att metoden passar 

intervjun bra. Den typen av intervju valde vi för att den kännetecknas av att respondenterna 

för en gruppdiskussion, som kan ge ett djupare svar än om vi skulle haft enskilda intervjuer 

med eleverna. Vi valde också fokusgruppsintervju för att skapa en vi-känsla i gruppen och för 

att ingen av eleverna skulle känna sig utanför då vi var två intervjuare. 

 

Inför fokusgruppsintervjun kontaktade vi grundskolans rektor via ett e-mail (Bilaga 1). Vi 

ansåg att det var ett smidigt alternativ för att få snabb kontakt. I brevet till rektorn informerade 

vi bland annat om vår kommande studies syfte och frågade om vi kunde få göra en 

fokusgruppsintervju med tre elever i år nio. Rektorn ställde sig positiv och ville gärna att 
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skolan skulle delta och hänvisade oss till en manlig lärare i arbetslaget för år nio (som vi 

vidare i texten kommer att kalla för vår kontaktperson). Vi tog telefonkontakt med 

kontaktpersonen och bad honom välja ut tre elever som skulle få delta i vår 

fokusgruppsintervju.  

  

De tre elever som valdes ut av kontaktpersonen var två pojkar och en flicka, samtlig elever 

hade en annan etnisk bakgrund och kunde prata svenska obehindrat. Vi träffade inte de tre 

respondenterna före fokusgruppsintervjun, på grund av att eleverna i år nio var på praktik och 

därmed inte tillgängliga. Istället kom vi överrens med vår kontaktperson att vi skulle träffa de 

tre eleverna 30 minuter innan intervjun startade. Detta för att respondenterna skulle känna sig 

mer bekväma med oss. När vi anlände till grundskolan valde vår kontaktperson ut en passande 

plats för vår intervju, vi önskade enbart att får vara i ett ostört rum. Vi träffade de tre eleverna 

i ett litet grupprum på skolan och informerade om vilka vi var och berättade om 

fokusgruppsintervjuns syfte, de etiska reglerna samt den tid det skulle ta. Vi började med att 

berätta om Lpo 94 och frågade om de tagit del av den. Sedan följde flera diskussionsfrågor 

(Bilaga 2) som relaterades till intervjuns syfte. 

 

Av fokusgruppsintervjun och i den specifika miljön som undersöktes, fick vi ut ett 

kunskapsunderlag som var relevant för vår fortsatta studie. Kunskapsunderlaget kommer vi att 

använda för att skapa intervjufrågor till kommande djupintervjuer med lärarna. Utifrån 

elevernas diskussion namnsgavs flera av elevernas lärare som skulle kunna vara intressanta att 

intervjua utifrån studiens syfte. Därmed blev också eleverna en hjälp i vår urvalsprocess, att 

välja ut tre grundskolelärare till vår intervjustudie. För att få mer data bestämde vi oss för att 

intervjua en fjärde grundskolelärare som vi också valde ut från elevernas diskussioner. Vi 

funderade på om vi skulle använda oss av samma metod när vi intervjuar grundskolelärarna. 

Efter att vi tillsammans diskuterat för – och nackdelar med den metoden, tror vi att 

grundskolelärarna kan påverka varandras svar i en fokusgruppsintervju. Därför kommer vi 

istället att göra enskilda kvalitativa djupintervjuer med lärarna. 

6.3 Kvalitativ intervjumetod 

 

Vi har valt att göra en intervjustudie med fyra grundskolelärare, två manlig och två kvinnliga, 

som undervisar elever som går i år nio. Detta för att få deras förklaringar på hur de arbetar 

kring bedömning, delaktighet och kommunikation. En fördel med den valda intervjumetoden 

är att den är flexibel. Det finns möjlighet att kunna gå tillbaka till respondenten och be om att 
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få mer information om det skulle behövas. En annan fördel med intervjumetoden är att den 

ger rum för fria kommentarer. De synpunkter som kommer fram är ett resultat av 

respondenternas egna uppfattningar (Holme & Solvang 1997). Repstad (2009) skriver att 

intervjumetoden har kritiserats för att vara allt för idealisk och individualiserad, med det 

menar han att intervjumetoden ibland kan lägga en stor vikt på den enskilda personens åsikter. 

Han påpekar att detta inte ska ses som en kritik mot intervjuer utan en påminnelse då 

forskaren ska analysera och tolka sitt material. 

      

Intervjuer kan utformas på olika sätt, ha olika form och innehåll. Genom att utgå från 

skillnader i struktureringsgrad kan olika former skapas. En kan vara helt öppen där 

intervjuaren ställer en fråga som respondenten fritt kan svara på. Intervjun kan också vara helt 

strukturerad. Med det menas ett formulär med färdiga frågor. Dessa frågor ställs i en 

förbestämd ordning till respondenten, det vill säga inga följdfrågor ställs. En halvstrukturerad 

intervjumetod är varken helt öppen eller helt strukturerad, intervjufrågorna behöver inte 

komma i en bestämd ordningsföljd utan bestäms beroende på vad respondenten svarar och 

följdfrågor kan bli aktuella (Lantz 2007). Utifrån studiens syfte tycker vi att en 

halvstrukturerad intervju är att föredra, vi anser att den kan bli en mer flytande dialog som vi 

hoppas ska kännas naturlig för respondenten.  

 

Repstad (2009) skriver att intervjufrågor (Bilaga 3) kan inrikta sig på olika teman med förslag 

på följdfrågor. En bra intervju fordrar en grundlig planering av vilka teman som ska beröras. 

Genom att använda sig av teman kan forskaren undvika irrelevanta diskussioner och svar. De 

teman vi har valt omfattas av bedömning och kommunikation (Bilaga 4). Vi valde att inte 

använda delaktighet som ett eget tema då begreppet inkluderades i de andra två. Temana 

kommer att presenteras skriftligt på ett papper på bordet framför respondenten innan vi börjar. 

Detta för att respondenterna ska få en tydlig överblick i vad intervjun kommer att innehålla 

(Thomsson 2002, Repstad 2009). 

 

Under samtalets gång kan vi båda två ställa följdfrågor. Repstad (2009)  hävdar att forskaren 

ibland bör följa upp respondentens svar och även uppmuntra till att fördjupa svaren. Därför 

kommer troligtvis våra följdfrågor ställas olika till respondenterna, vilket i sin tur kan 

innebära att vi får ett djupare svar. Utifrån följdfrågorna vill vi få fram lärarnas personliga 

åsikter och även ha möjlighet att precisera svaren. För att kunna ställa följdfrågor förutsätts ett 

aktivt lyssnande, det vill säga att vi som intervjuare lägger allt fokus på respondenten, att 

lyssna aktivt är lika viktigt som att behärska frågetekniken (Brinkmann & Kvale 2009). 
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Lyssnar vi inte kan våra följdfrågor bli felställda och kanske få en helt annan innebörd som 

inte är relevant för studiens syfte. En annan betydelsefull del i intervjun är att respondenten 

ska få uttrycka sig i sitt tänkande, utan att vi som intervjuare skyndar på. Det gör ingenting 

om det blir några sekunders tystnad, menar Repstad (2009). Han skriver också att en 

förlängning av respondentens svar inte ska ses som ett problem, exempelvis om respondenten 

svarar på fråga åtta i fråga två, bör intervjuaren inte avbryta. Avbryts respondenten för att 

forskaren ska få en korrekt ordningsföljd av intervjufrågorna kan respondenten bli osäker och 

irriterad och därmed bli mer tillbakadragen.   

 

Aspers (2007) påpekar att forskare bör undvika missförstånd med respondenterna, i de fall 

missförstånd sker kan det ibland vara värt att fundera var det sker. Ibland kan det handla om 

språkliga problem från respondenterna, då personen kan ha svårt med det svenska språket 

eller att forskaren är otydlig i frågan som ställs. Om respondenten inte förstår en intervjufråga 

så ställer forskaren oftast om frågan. Som forskare kan du även göra om missförståndet till en 

fråga. Du kan till exempel fråga personen, ”jag kanske uttryckte mig oklart, men kan du vara 

snäll att säga vad som var oklart med frågan?” Det kan i sin tur öppna upp olika tolkningar 

som respondenten har gjort, men som forskaren inte själv har tänkt på. Därför behöver inte 

missförstånd ses som något negativt. Forskaren kan skapa empiriskt material av sådant som 

inte från början var tänkt som det (Aspers 2007). 

6.4  Etiska principer 

 

Etik är viktig och måste förstås i relation till den konkreta forskningen i den praktiska 

vardagen. Forskaren måste se till att hålla respondenternas information hemlig om forskaren 

har fått kunskap om dem i förtroende (Aspers 2007). Vi har tagit del av och läst Humanistisk- 

samhällsvetenskapliga forskningsrådet och Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav: 

Informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet.  

 

Vi har informerat, enligt informationskravet, rektor, lärare och elever angående studiens syfte 

och hur vi ska gå till väga i arbetet. Respondenterna är också införstådda med att deltagandet 

är frivilligt och att de i studien hålls anonyma. Rektor och deltagarna i studien är medvetna 

om att de kan avbryta deltagandet i studien när de vill. De har även blivit informerade om att 

de inspelade materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är klar. Nyttjandekravet har 

uppfyllts genom att det insamlade materialet endast får användas i vår studie. I 

samtyckeskravet skrivs det bland annat att forskaren ska inhämta uppgiftslämnares och 
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respondenternas samtycke. Ibland bör samtycke dessutom inhämtas från vårdnadshavare, om 

respondenterna är under 15 år och om undersökningen är av etisk känslig karaktär. Eftersom 

våra respondenter, både i fokusgruppsintervjun och i intervjustudien är över 15 år blir inte 

kravet på vårdnadshavarnas underskrift aktuellt för oss. I vår studie inhämtades 

samtyckeskravet via vår kontaktperson. Konfidentialitetskravet har fullgjorts genom att stad, 

skola, lärare och elever inte kan bli identifierade av utomstående. Namnet på deltagarna har i 

studiens empiri fingerats. I resultatet kommer vi att benämna lärarna för Lä1, Lä2, Lä3 och 

Lä4. Tillsammans nämner vi dem som Lärarna. I resultatet tar vi även hänsyn till de tre 

elevers åsikter som framgick i fokusgruppsintervjun. Elevernas diskussioner kommer ses som 

en helhet, det vill säga vi kommer inte att skilja ut någon av de tre eleverna. Detta för att de 

tillsammans diskuterade sig fram till eniga svar. 

6.5 Genomförande 

 

Grundskolan har en viktig uppgift att eleverna, oavsett etnisk bakgrund, kön och ålder ska 

kunna nå skolans uppsatta mål. Därför bestämde vi oss för att undersöka fyra lärares syn på 

vilka specifika faktorer som kan påverka och spela in i lärarens bedömning. Intervjuerna 

genomfördes på en kommunal grundskola i mellersta Sverige. Skolan valdes ut genom 

personlig kännedom och för att den är uppmärksammad då många av deras elever inte klarar 

de uppsatta målen i år nio. Lärarna är två kvinnliga och två manliga lärare som undervisar i år 

nio. Dessa fyra lärare har ingen kännedom om att vi har gjort en fokusgruppsintervju med tre 

av deras undervisade elever samt att vi utformat intervjufrågorna efter elevernas svar till dem.  

Utifrån ovanstående urval skrev vi ett e-mail till vår kontaktperson och bad honom skicka e-

mailadresser och telefonnummer till de fyra grundskolelärare vi efterfrågade till 

intervjustudien. Vidare e-mailade vi till samtliga grundskolelärare och frågade om de var 

intresserade att delta i vår studie. I brevet informerade vi respondenterna om studiens syfte 

och om de etiska reglerna. Samtliga lärare ställde sig positiva till vår studie och ville delta. Vi 

tog sedan telefonkontakt med samtliga lärare och kom överens om tid, plats och informerade 

om intervjuns längd.  

 

Under intervjun var vi två intervjuare, det kan leda till en bättre uppmärksamhet på vad som 

sagts och vi kan på så sätt komplettera varandra bättre. Vi kan även tydliggöra och förstärka 

följdfrågorna om respondenten anser att någonting är otydligt. Nackdelen att vara två är att vi 

kan avbryta varandra under intervjun (Thomsson 2002). Innan vi började fick lärarna själva 

välja en passande plats, vi gav endast rådet att få genomföra intervjun i ett ostört rum, vilket 
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blev för samtliga i ett litet samtalsrum. Frågorna vi ställde till lärarna delades upp i förväg, 

vem som skulle ställa vilken fråga. Samtalet startade med övergripande frågor kring deras 

yrkesbakgrund. Sedan följde allt fler djupgående frågor som relaterades till de två temana, 

bedömning och kommunikation.  

 

Varje intervju spelades in på två mp3 spelare, detta för att vara säker på att minst en av 

inspelningarna skulle fungera. Tre av intervjuerna genomfördes på samma dag och den fjärde 

gjordes några dagar senare. De fyra intervjuerna tog cirka 40 minuter vardera. För att kunna 

reflektera vad som sagts av lärarna hade vi 30 minuters paus mellan de tre första intervjuerna. 

Lärarnas svar transkriberade vi sedan ordagrant och enskilt, vilket har varit ett mycket 

tidskrävande arbete. För att uppfatta svaren korrekt lyssnade vi fram och tillbaka flera gånger 

på inspelningarna. Svaren bearbetade och analyserade vi tillsammans. Vi analyserade endast 

de intervjusvar som var relevanta för våra frågeställningar. 

 

När vi hade skrivit resultatet i uppsatsen ansåg vi att det behövdes mer information om hur 

skolan generellt arbetar för att eleverna ska uppfylla kunskapsmålen. Vi ringde därför upp 

rektorn på den undersökta skolan och tackade för att både elever och lärare ställt upp på vår 

studie. Vi frågade honom om vi kunde få ta del något av skolans allmänna dokument 

angående bedömning och de åtgärder som vidtas för att utveckla skolan, vilket vi fick. 

Rektorn hänvisade oss till skolans hemsida där samtliga allmänna dokument fanns. Där fann 

vi skolans handlingsplan för år 2010/2011. Dokumentet kan förhoppningsvis på ett bra sätt 

beskriva hur skolan arbetar för att uppfylla målkriterierna och vilka åtgärder den undersökta 

skolan vidtar i arbetet mot en högre måluppfyllelse. När vi hade tagit del av dokumentet, 

uppstod en del frågor och funderingar kring hur skolan arbetar för att uppfylla målen i år nio. 

Därför tog vi återigen kontakt med rektorn, via email och frågade om han kunde hjälpa oss att 

klargöra våra funderingar. Han tog telefonkontakt med oss och tydliggjorde de frågor och 

funderingar vi hade kring skolans handlingsplan.  

6.6 Validitet och reliabilitet 

 

I vår undersökning samlas data och information in från tre elever och fyra grundskolelärares 

uppfattningar om bedömning, kommunikation och delaktighet. Materialet har sedan 

transkriberats, analyserats och granskats av oss. Därför är det viktigt att studiens material har 

en validitet som är godtagbar att undersöka. Lars Torsten Eriksson och Finn Wiedersheim - 

Paul (2006) anser att begreppet validitet mäter det som undersökningen ska mäta, vilket 
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innebär att det är viktigt att undersökningens syfte måste vara tydligt formulerat. I studiens 

undersökning har vi därför utformat ett tydligt syfte och fyra frågeställningar, för att vara 

säkra på vilken information och fakta vi är ute efter i undersökningen.  

 

Vi har förståelse för att den information vi har fått fram genom vår undersökning kan vara 

bristfällig, då vi endast har gjort fyra djupintervjuer och en fokusgruppintervju. Vi anser att 

det är svårt att göra en liknande studie för att kontrollera tillförlitligheten, det vill säga 

reliabiliteten, då lärare och elever kan ha olika åsikter om bedömning, kommunikation och 

delaktighet. Validiteten skulle kunna höjas om vi utförde fler djupintervjuer med 

grundskolelärare som undervisar i år nio och fler fokusgruppsintervjuer med elever i år nio.  
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7. Resultat 

 

Studiens syfte är att undersöka tre elevers och fyra grundskolelärares uppfattningar om 

bedömning av lärande. Vi vill också studera vilka specifika faktorer som kan påverka och 

spela in i lärarens och elevens bedömning. Lärarna har 4-17 års erfarenhet i sina respektive 

ämnen. De arbetar i samma arbetslag och undervisar i år nio på den undersökta grundskolan.  

 

Lä1 har arbetat i 17 år som historia -, religion -, geografi- och samhällskunskapslärare. 

 

Lä2 har arbetat i 4 år som lärare i svenska och svenska som andraspråk samt engelska. 

  

Lä3 har arbetat i 4 år som matematik - och fysiklärare. 

  

Lä4 har arbetat i 14 år som svenska - och SO-lärare.  

 

I resultatet från intervjustudien utgår vi från lärarnas och elevernas beskrivningar, hur de 

uppfattar de tre temana bedömning, kommunikation och delaktighet. I början av varje tema 

kommer vi att göra en ingång vad tidigare forskning har kommit fram till. Vi kommer också 

göra små analyser i resultatet för att lyfta våra centrala aspekter, som vi sedan kopplar till en 

större analys i slutet av resultatdelen. Detta för att vi ska kunna analyser och relatera det 

empiriska materialet med tidigare forskning. 

 

Innan vi redogör för de tre teman kommer vi beskriva, utifrån vår egen tolkning, av skolans 

handlingsplan för år 2010/2011. Vi anser att den beskriver hur den undersökta skolan ska 

arbeta för att uppfylla målkriterierna och vilka åtgärder den ska vidta. Vi har även använt oss 

av telefonsamtalet med skolans rektor. 

7.1 Den undersökta skolans handlingsplan för kvalitetssökning 

 

Skolans handlingsplan beskriver att de under året 2011 fått in fler elever med annan etnisk 

bakgrund och en annan skolbakgrund än tidigare år. Handlingsplanen visar även en högre 

potential till en positiv individuell kunskapsutveckling hos flera av eleverna. Trots detta är det 

fler elever som går ut år nio och inte uppnår kunskapsmålen. En förklaring skulle kunna vara 

att flera av eleverna har haft en kort vistelsetid i Sverige samt blivit utslussade för snabbt från 

introduktionsskolan till grundskolan. En annan problematik som visas i handlingsplanen är att 

flera av eleverna har svårt med den sociala situationen som kan vara hem- och 

familjeförhållanden och bostadsområde, vilket ligger utanför skolan ansvarsområde. Det har 
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medfört att lärarnas pedagogiska arbete inte enbart har handlat om elevernas skolarbete utan 

lärarna har fått lagt mycket tid och fokus på att elevernas sociala familjeförhållanden ska 

fungera.   

 

Skolans åtgärd är delvis att utöka elevernas tillgång till studiehandledning på sitt modersmål. 

Rektorn på den undersökta skolan berättar att de hyr in modersmållärare i den ordinarie 

undervisningen. Modersmålsläraren deltar under lärarens gemensamma genomgång i 

klassrummet och därefter kan den förklara oklarheter för eleven på dens modersmål under 

fortsatt lektionstid. I arbetet med den sociala situationen har skolan utarbetat ett bra samarbete 

med socialtjänsten samt med barn och ungdomspsykiatrin (BUP) gällande den sociala 

problematiken som finns utanför skolans ansvarsområde. Skolan har avsatt en lokal på skolan 

för detta samarbete. Målet är att hjälpen till socialt utsatta familjer ska bidra på ett positivt 

sätt. Får detta ett genomslag, kan måluppfyllelsen förhoppningsvis bli bättre och lärarna kan 

lägga mer tid och fokus på att utveckla elevernas kunskaper.  

 

Skolan arbetar dessutom med att öka elevinflytandet och med den Lokala pedagogiska 

planeringen (Lpp), där lärarna ska arbeta för att konkretiserar och göra målen tydligare för 

varje arbetsområde. Även elevernas individuella utvecklingsplan (IUP) ska skrivas mer 

konkret och vara framåtsyftande. En annan åtgärd som skolan har tagit till är att varje 

arbetslag har utsett en arbetslagsledare som i dag har 20 % avsatt tid i sin tjänst till att gå runt 

i klasserna och se vad som skulle kunna utvecklas och förbättras i undervisningen.  

Arbetslagsledaren diskuterar sedan tillsammans med arbetslaget fram eventuella åtgärder som 

kan behöva vidtas. Tiden för detta arbete kommer ytterligare att utökas inför kommande läsår. 

I skolans handlingsplan står det att elevernas kunskaper och förmågor bör bedömas 

regelbundet och med hjälp av en formativ bedömningsprocess. I undervisningen ska läraren 

arbeta med stöttning och med att ställa öppna frågor som har syftet att utveckla eleverna med 

nya kunskaper och ämnesbegrepp. I handlingsplanen nämns det att lärarna på den aktuella 

skolan bör fortsätta att arbeta med fortbildning och utveckling i arbetslagen angående betyg 

och bedömning. Detta för att få kunskap om olika arbetsmetoder och fler kommunikativa 

redskap för att kunna möta elevernas behov, då det har visat sig att många elever har en 

positiv kunskapsutveckling.  
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7.2 Bedömning 

 

Många lärare upplever bedömning som en av de svåraste uppgifterna i läraryrket. Tidigare 

forskning framhåller att begreppet bedömning är en ständigt närvarande del av den 

pedagogiska vardagen där elevernas kunskaper ska summeras och jämföras med läroplanens 

mål. Bedömningen ska vara en fortlöpande process som möjliggör att information om elevens 

utveckling delges under hela skolåret och inte bara vid enstaka tillfällen. Skolans krav och 

förväntningar ska vara synliga för eleverna. Tidigare forskning framhåller att syftet för elevers 

utbildning är diffust och det är svårt att veta hur goda resultat kan uppnås. Oavsett 

bedömningens syfte är det mycket väsentligt att styrdokumentens mål är centrala i 

undervisningsprocessen och att eleverna är förtrogna med dem. Fokus riktas idag mot 

elevernas kunskapsutveckling och utvecklingsprocess, den formativa bedömningen. Utifrån 

tidigare forskning framgår det att flera lärare arbetar med den formativa bedömningen, men 

att elever är mer intresserad av den summativa bedömningen, bedömning av lärandet. Det 

framgår ändå att bägge bedömningsformerna behövs. Betyget kan vara en hjälp till att 

anstränga sig i undervisningen eller varna att elevens arbetsinsats inte uppnått målen, vilket 

kan påverka självkänslan och studiemotivationen. Många elever och lärare känner sig 

pressade av bedömningssituationen, trots en fungerande kommunikation och tydliga metoder 

för att hjälpa och stötta eleverna att nå kunskapsmålen. 

 

I våra djupintervjuer framkommer det att bedömningen är viktig ur flera synpunkter. Lärarna 

menar att bedömningen ska vara tydlig både för dem själva och för eleverna, de anser att det 

är en ständigt pågående process. Eleverna bör veta om de är på väg att uppnå kunskapsmålen i 

enlighet med betygskriterierna, som riksdag och regering fastställt. Eleverna i vår 

fokusgruppsintervju diskuterar att de inte är säkra på vad som värderas i undervisningen och 

när detta sker. De tror att det är deras egna prestationer, prov och arbeten på lektionerna som 

bedöms. Eleverna nämner att de gärna skulle vilja att bedömningen blir mer konkret under 

lektionstiden, det vill säga att den formativa processen bör tydliggöras. 

 

Bedömningen kan också ses som ett redskap och en coaching, ”[…] att eleverna inser att det 

inte bara är de explicita målen i kursplanen som eftersträvas, utan att bedömning också är 

betydande för att växa som människa” (Lä4). Lärarna menar att eleverna vet när bedömningen 

sker. De påminner muntligt om hur viktig varje lektion är och berättar oftast vad som krävs 

för att gå från ett betyg till ett annat i ämnet. ”Jag säger till eleverna att jag bedömer dem, från 
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det att de kliver in i klassrummet till dess de kliver ut från klassrummet” (Lä4). Läraren menar 

att det är den totala upplevelsen som hjälper att se var eleven befinner sig både 

kunskapsmässigt och mognadsmässigt.  

 

I djupintervjuerna framträder två typer av bedömning, den formativa - och den summativa 

bedömningen. Lärarna berättar att de idag arbetar övervägande med den formativa 

bedömningen, men att den summativa bedömningen inte går att bortse. 

 
Jag använder mig av båda bedömningsformerna förstås, det måste jag göra. Den formativa 

bedömningen är den som sker under processen fram till att det att jag sätter betygen. Nu har 

eleverna nått slutet av terminen och nu ska jag summera vad de har åstadkommit under den här 

tiden och vilken kvalitet eleverna har uppnått (Lä4). 

 

Utifrån lärarna framgår det att läroplanen också förespråkar den formativa 

bedömningsprocessen och menar att bedömningen inte enbart ska ge information om vad 

eleverna har lärt sig, utan vara ett kontinuerligt stöd för hur eleven ska utvecklas. Lärarna 

framhåller vidare att undervisningen också är inriktad mot den summativa bedömningen i och 

med de nationella proven och de muntliga och skriftliga testerna i undervisningen. Lärarna 

påpekar att de nationella proven inte ska kunna påverka betygen, utan det är helheten av 

elevernas kunskaper som ska bedömas.  

  

Utifrån djupintervjuerna framgår det att den summativa bedömningen är enklare att hantera än 

den formativa. Lärarna påpekar att det är betydligt lättare och inte lika tidskrävande att räkna 

ihop poäng och sammanställa i ett betyg som att skriftligt dokumentera elevernas arbeten och 

händelser samt att följa upp dessa. Detta är något den formativa bedömningsmetoden fordrar.  

Den formativa bedömningen ställer högre krav på lärarna, både Lä1 och Lä4 menar att den 

formativa bedömningen är en utmaning i yrket men samtidigt intressant och lärorik. Lärarna 

ser även att eleverna blir mer delaktiga och kan påverka sin egen undervisningssituation i den 

formativa bedömningen. Här kan delaktighet och den centrala aspekten mångkulturell skola 

lyftas. En viktig faktor i delaktigheten är att den maktposition som lärare har, i mindre 

utsträckning ska synas utåt i klassrummet. I och med att det är en mångkulturell skola som 

undersökts i studien kan delaktigheten bli en svårighet då olika kulturer kan krocka. En del 

elever kan i sin tidigare skolgång varit vana vid att läraren står med ”pekpinnen” och styr 

undervisningen vilket kan leda till att elever inte vågar säga vad de tycker. En kulturell krock 

kan uppstå då den svenska skolan främjar den formativa bedömningsprocessen där 

delaktigheten är central i undervisningen, i motsats till det eleverna kanske tidigare varit vana 

vid. 
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Fortsättningsvis menar lärarna att den summativ bedömningen behövs. De anser att en skola 

utan betyg skulle skapa omotiverade elever och oordning i undervisningen. Lärarna menar att 

bedömningen är det som gör att eleverna anstränger sig i undervisningen. Enligt Lä2 

motiveras många elever av betyg och tycker det är kul, framförallt de studiemotiverade 

eleverna. Den summativa bedömningen är en belöning för de elever som kämpar i skolan, 

men det kan även vara en nackdel för de som precis har kommit till Sverige och därmed inte 

undervisats så länge i den svenska skolan. Lä3 antyder att bedömningen kan påverka eleverna 

på olika sätt.  

 
[…] flera av dem är mycket fokuserade på betyg medan andra elever nöjer sig med betyget 

godkänt och känner sig varken stressade eller pressade. De elever som däremot ligger på gränsen 

att få betyget godkänt är mindre motiverade att kämpa sig uppåt i betygssystemet. En del av dessa 

elever ger även upp (Lä3). 

 

Han får medhåll från de andra lärarna som också påpekar att bedömning kan bidra till stress 

och press för de elever som ska få ett slutbetyg i år nio och som ännu inte uppnått 

kunskapsmålen. Betyget kan ses som en nackdel då flera elever mår väldigt dåligt, för att de 

inte når de betyg som eftersträvas. 

  

På grund av att det i år har varit fler elever än tidigare som precis har flyttat till Sverige, enligt 

handlingsplanen, är det problematiskt att förklara för eleverna att det ännu inte når upp till 

kunskapsmålen i år nio. ”Det är svårt för vissa elever att förstå och ta åt sig den insikten. Du 

säger att jag har jobbat bra, varför får jag inte ett godkänt betyg?” (Lä1). Lärarna i 

djupintervjuerna anser att bedömningen blir en svårighet när eleverna har svårt att uppfatta 

sina kunskaper i jämförelse med kunskapsmålen, som i sin tur kan skapa en frustrerande 

situation för eleverna. Här kan den centrala aspekten sociala situationer bli en variabel i 

bedömningen. Att inte nå upp till kunskapsmålen i år nio, behöver inte enbart bero på att 

eleverna är nyinflyttade till Sverige utan andra faktorer som ligger utanför skolans 

ansvarsområde kan påverka skolarbetet. Faktorer som, bostadsområde, familjens utbildning, 

ekonomi och religion.  

 

För att åtgärda ovanstående problematik har skolan, som vi tidigare nämnt i texten, utarbetat 

ett bra samarbete med socialtjänsten och med BUP gällande den sociala problematiken. 

Lärarna i vår studie anser också att de bör ta sitt ansvar och förbättra sin 

bedömningskompetens genom fortbildningar som skolan ger, men även fortbildningar som 

ges utanför skolan. Lä4 påpekar att det är betydelsefullt att följa med nya forskarrön och vad 

som sägs om bedömning, vilket även Lä3 medhåller. ”Om jag får mer kunskap om 
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bedömning, kan jag i min tur göra ett mer rättvist arbete. Jag kan också ha en bättre förklaring 

i samtalet om bedömning till eleverna” (Lä3). Ett problem som framkommer är hur lärarna 

ska få tiden att räcka till, både i undervisning, planering, utvärdering och till fortbildningar. 

Lärarna upplever även att det är svårt att leva upp till allt det som forskning och fortbildningar 

informerar angående betyg och bedömning. Vilket i detta fall kan kopplas till begreppet tid. 

En bidragande orsak till att tidaspekten upplevs begränsad kan förutom undervisningstiden 

bero på att mer pedagogiska arbeten som dokumentation läggs på i läraryrket men inget tas 

bort. Elevernas resultat skulle kunna sett annorlunda ut om skolan hade fler utbildade lärare, 

tiden skulle då kunna användas på ett mer effektivt sätt. Det konstateras att tid är pengar och 

för att skolan ska ha råd med fler utbildade lärare krävs bättre ekonomiska förutsättningar. Tid 

och ekonomi är faktorer som kan påverka ett meningsfullt lärande.  

 

Avslutningsvis påverkas eleverna olika av bedömning beroende på bland annat tidigare 

skolerfarenhet, bostadsområde och studiemotivation. Dessutom ifrågasätter lärarna i studien 

hur deras tid ska räcka till i läraryrket och i den formativa bedömningsprocessen, vilket kan 

påverka kommunikationen mellan lärare och elever. 

7.3  Kommunikation 

  

Tidigare forskning anser att kommunikationen och relationen mellan lärare och elev är 

mycket betydelsefull i undervisningen och för elevens resultat. En bra relation, där samarbetet 

fungerar mellan lärare och elev skapar trygghet och glädje men kan även skapa en frustation 

om relationerna fungerar sämre. Detta kan bland annat bero på missuppfattningar i 

kommunikationen mellan lärare och elev, vilket kan bidra till att kommunikationen blir 

problematisk. Lärare bör därför prata ett pedagogiskt didaktiskt språk kring elevens 

bedömning, istället för att fastna i det byråkratiskt administrativa språket.  

 

Tidigare forskning påpekar att lärare bör vara professionell i sin yrkesutövning och vara 

medveten om att klass och etnicitet kan påverka hur elever bedöms och betygssätts. Sociala 

situationer som ligger utanför skolans verksamhet och ansvarsområde, exempelvis familj, 

ekonomi och bostadsområde kan spela en viktig roll för skillnader i betygsresultatet. 

Forskningen menar vidare att lärare bör se elevernas erfarenhet, bakgrund och kunskaper som 

en resurs och något som kan gynna den ordinarie undervisningen. En bristfaktor anses vara 

lärarens tid som inte är tillräcklig för att eleverna själva ska kunna vara delaktig och kunna 

påverka innehållet i undervisningen. Konsekvensen kan dels leda till att lärarhandledningen 
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kommer i skymundan, dels att flera av eleverna har svårt att förstå vad lärarna eftersträvar i 

kommunikationen. För att eleverna ska förstå vad lärarna eftersträvar bör lärarna ge 

utvecklande feedback till eleverna samt dokumentera deras utveckling av lärandet. Enligt 

tidigare forskning visar det sig att elever som får fortlöpande feedback i form av muntliga 

kommentarer presterar betydligt bättre än de elever som endast får betyg eller skriftliga 

kommentarer i undervisningen. 

 

Enligt lärarna i vår studie har flera av eleverna en annan etnisk och kulturell bakgrund. Därför 

kan språket mellan lärare och elev ibland vara ett problem i kommunikationen, vilket vi i 

detta sammanhang vill lyfta genom begreppet kommunikation. En bidragande faktor till att 

resultatet visar dessa kommunikativa svårigheter kan bero på den korta förberedelsen eleverna 

får innan de börjar grundskolan. Den stora problematiken handlar inte om elevens 

språksvårigheter utan hur skolan organiseras för att kunna ta emot och möta elever med olika 

kulturella bakgrunder. Detta leder till organisatoriska frågor som både riktas mot skolan och 

skolledningen, som i sin tur påverkas av tid, resurser och ekonomi.  

 

I den formativa bedömningen är kommunikationen en viktig del mellan lärare och elev. På 

den undersökta skolan, är den verbala kommunikationen vanligare än den skriftliga, enligt 

samtliga lärare. Lärarna poängterar att det är viktigt att tänka på att använda ett språk som 

ligger på elevernas nivå när de samtalar till dem. Detta för att kommunikationen ska bli mer 

förståelig för eleverna. Lä3 berättar att när han rättar prov använder han sig av symboler som 

en sorts kommunikation för att tydliggöra för eleverna vad han menar.  

 
Varje elev vet vad mina symboler betyder, det har jag gått igenom muntligt med eleverna i grupp. 

Symbolerna förklarar vid varje svar vad jag anser, det vill säga om det är rätt, skriver jag symbolen 

”R” efter elevens svar i frågan. Om jag inte förstår elevens svar och vill ha en förklaring vad den 

menar, skriver jag ett ”?”. Eleven får sen en muntlig förklaring av mig, och därmed en andra chans 

att förklara vad den menar (Lä3).  

 

Lärarens sätt att kommunicera via symboler kräver mycket tid men han anser att det är 

ett sätt för att göra eleverna mer delaktiga i sin bedömning samt att de via symbolerna 

pratar samma ämnesspråk. Symbolerna blir för honom ett kommunikativt redskap i 

bedömningen.    

 

Brist på tiden är ett återkommande problem som tas upp i djupintervjuerna. Lärarna önskar ha 

mer tid till dialog med eleverna i undervisningen. Tiden anses begränsad för lärarna och det är 

svårt att finna utrymme i undervisningen för att ha enskilda - och formativa diskussioner med 

eleverna eller att skriva mer utförliga kommentarer på deras arbeten och prov. Lärarna 



  

33 
 

beskriver att de mer utförliga kommentarerna finns i de skriftliga omdömena som eleverna får 

ta dela av i utvecklingssamtalet. Eleverna i fokusgruppsintervjun berättar att det är synd att de 

enbart får reda på sitt kunskapsmässiga omdöme i utvecklingssamtalet. Eleverna tycker att 

lärarna borde informera regelbundet om hur de ligger till kunskapsmässigt. Regelbunden 

information skulle kunna förhindra att omdömet och betyget kommer som en chock för 

eleverna i utvecklingssamtalet.  

 

Lärarna tycker att kommunikationen i utvecklingssamtalet mellan lärare, elev och 

vårdnadshavare är ett återkommande problem. Sociala situationer återkommer här som en 

svårighet i kommunikationen mellan de berörda parterna, men också begreppet delaktighet 

kan lyftas. Likaväl som eleverna ska introduceras och bli delaktiga i det svenska språket och 

skolsystemet bör också vårdnadshavarna bli mer delaktiga. Det svenska samhället har en 

viktig del i arbetet att möta familjer som kommer till Sverige. Förhoppningsvis bidrar arbetet 

till att familjerna blir en del av det svenska samhället och får information att de kan påverka 

sin egen situation och deras barns situation i skolan.       

 

Lärarna i studien påpekar att det finns vårdnadshavare med svårigheter i det svenska språket 

och menar att i 9 av 10 fall samtalar eleverna mer i utvecklingssamtalen än sina 

vårdnadshavare. Om vårdnadshavarna inte behärskar det svenska språket anlitas en tolk. 

Tolken ska därmed kunna sätta sig in i samtalet och i omdömena för att på ett bra sätt kunna 

översätta samtalet till vårdnadshavarna. Lärarna påpekar även här att tidsaspekten blir 

problematisk, då utvecklingssamtalet tar längre tid, på grund av att samtalet sker på två olika 

språk.  

 

En annan viktig del i kommunikationen som framträder i studien är den feedback som sker 

mellan lärare och elev i den formativa bedömningsprocessen. Enligt samtliga lärare är 

feedback en återkoppling, någonting som eleverna får tillbaka av lärarna när de har presterat. 

Vidare menar lärarna att feedback inte är enkelriktat utan eleverna ska även kunna föra ett 

meningsutbyte med lärarna. Läraren som ovan använde sig av symboler som ett 

kommunikationsredskap har även utvecklat arbetet med feedback mellan lärare och elev i 

undervisningen. Han berättar att han efter varje prov sätter sig fem minuter med varje elev 

och pratar om vad som har gått bra och mindre bra, samt hur eleven ska gå vidare. Läraren 

vill att eleverna också ska få chansen att uttrycka sig verbalt, då en del elever kan ha svårt att 

förstå den skriftliga kommunikationen. I och med det kan eleverna få tydliggöra det 

ämnesspråk som läraren efterlyser i provet och det blir lättare att göra en bedömning, menar 
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Lä3. Lä4 menar att en viktig del av bedömningen är att den sker både intuitivt och i formell 

skriven form, men den mest betydelsefulla anser läraren är den som sker i stunden.  

 

Jag ger feedback och talar om för eleverna, nu sa du rätt, nu måste du utveckla dit svar, förklara, 

förtydliga och exemplifiera. Nu är du på väg mot det här målet, det blir hela tiden en bedömning 

och coaching. Samtidigt som jag säger hur funderar du själv? Alltså jag lämnar över bollen till 

eleven (Lä4).  

 

Lärarna ifrågasätter vilket slags tilltal och samtal de kan använda för att eleverna ska börja 

reflektera över sitt eget lärande och bli vana med den formativa bedömningen i 

undervisningen. Eleverna i fokusgruppsintervjun uppskattar att de får feedback och tycker det 

är utvecklande. De påtrycker samtidigt att många lärare tar sitt ansvar med att ge feedback, 

medan den skulle kunna förbättras hos andra lärare.  

 

Lärarna i djupintervjuerna berättar att de tillsammans i arbetslaget har utvecklat 

handledningsträffar med eleverna. Utifrån lärarnas svar sker handledningsträffarna varje 

morgon under en timmes tid. Lärarna berättar att de har nio elever vardera som de kallar för 

sina mentorselever. I samtalet pratar läraren enskilt eller i grupp med eleverna om hur det 

generellt går i samtliga ämnen, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra samt 

hur eleverna ska gå till väga för att uppnå målen. Lärarna tror att eleverna får en bättra 

relation och kommunikation med sin mentor, vilket kan skapa trygghet i skolan. 

 

Avslutningsvis ses begreppet kommunikation som en viktig del i undervisningen. 

Kommunikationen kan både skapa möjligheter och svårigheter i en skola där många elever 

har en etniska, kulturell bakgrund. Organisatoriska frågor blir här aktuella, exempelvis hur 

skolan kan göra eleverna mer delaktiga i undervisningen.  

7.4 Delaktighet 

 
Tidigare forskning menar att regelbunden bedömning mellan lärare och elev samt elevens 

självbedömning med stöd från läraren, skapar förutsättningar för att följa elevens 

bedömningsprocess på ett bättre sätt. Elever som lär sig att reflektera över sitt eget arbete ges 

en större möjlighet att reflektera över sina egna prestationer. Delaktigheten i bedömningen bör 

vara en integrerad del i undervisningen, mellan lärare och elev. Det handlar om ett nytt 

förhållningssätt och framförallt om att våga prova sig fram i den formativa 

bedömningsprocessen. Lärare och elever bör tillsammans arbeta med frågor som: Vad är 

målet? Var är jag? Vad blir mitt nästa steg för att nå målet?  
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Även om flera lärare är positiva till elevens delaktighet i den formativa bedömningsprocessen, 

omsätts detta bara i begränsad omfattning i dagens skolor. Det kan bero på att lärarnas 

arbetsmetoder som exempelvis den formativa bedömningen upplevs som mycket 

tidskrävande, i både för- och efterarbete i undervisningen. För vissa lärare kan förändringen, 

att låta eleverna bli delaktiga på allvar i bedömningsarbetet innebära en oro. Det fordrar en 

stor omställning för samtliga inom skolans verksamhet och lärarna måste ge det utrymme och 

pedagogisk eftertanke, enligt tidigare forskning. 

 

I vår studie berättar samtliga lärare att eleverna i år nio är medvetna om de strävansmål och 

kunskapsmål som finns i Lpo 94, vilket lärarna muntligt går igenom varje gång ett nytt 

arbetsområde börjar. För att tydliggöra kunskapsmålen och strävansmål har lärarna formulerat 

om dem i en Lokal pedagogisk planering (Lpp). Detta för att målen ska bli mer tydliga för 

eleverna på den undersökta skolan, vilket kan göra eleverna mer delaktiga i deras bedömning. 

”Visst visar jag målen för eleverna, men oftast blir det alldeles för mycket teoretiskt att ta in”, 

säger Lä1 och får medhåll av Lä2 som konstaterar att mönstret för dessa genomgångar oftast 

är en envägskommunikation. Vidare vet hon inte om eleverna tar till sig målen, men hon 

diskuterar och går igenom dem muntligt i klassrummet. 

  

Eleverna i fokusgruppsintervjun säger att de känner till Lpo 94 och att de har fått tagit del av 

den. De menar att en del lärare tydligt förklarar målen både muntligt och skriftligt innan ett 

nytt arbetsområde startar, medan andra lärare endast informerar muntligt om målen innan 

prov. Ibland får eleverna utifrån eget ansvar fråga vad de ska kunna inför prov och hur de ska 

kunna gå vidare i sitt arbete för att utvecklas. Fortsättningsvis berättar eleverna att en del 

lärare går fort fram i undervisningen och de upplever att det ibland kan vara svårt att följa 

med i undervisningstempot. Med detta i behåll känner sig eleverna inte delaktiga i 

undervisningen då eleverna känner att de inte får vara med och påverka den formativa 

processen. Eleverna menar att det kan skapa stress om de inte får vara med och påverka mer i 

undervisningen, inför exempelvis prov. Utifrån ovanstående resonemang kan tid och 

delaktighet i undervisningen ses som en faktor som kan påverka lärarnas arbetsgång i 

undervisningen. Idag är skolämnen tidsbegränsade, en lektion kan vara 40 minuter och på den 

tiden ska läraren hinna ha genomgångar i klassrummet, reflektera med eleverna, dokumentera 

och få arbetet att fungera i klassrummet. Samtidigt som läraren ska försöka arbeta med den 

formativa processen där delaktighet mellan lärare och elev är central. Tiden begränsar 

samarbetet och delaktigheten mellan lärare och elev. Återigen är det planeringen och 
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organisationen som brister för att vinna tid i undervisningen och som i sin tur påverkar 

delaktigheten.   

 

Lärarna i studien saknar att eleverna själva ifrågasätter den egna bedömningsprocessen i 

undervisning. Samtliga lärare försöker att göra eleverna mer delaktiga genom att de får 

bedöma sig själva och ibland även varandras arbeten inom ett arbetsområde. De påpekar att 

det är betydelsefullt och kan skapa motivation genom att eleverna får lära sig att uppmuntra 

varandras arbeten samt kunna ge varandra förslag på vad som skulle kunna förbättras i 

arbetet. I studien framgår det även att lärarna inte alltid ser självbedömning som den bästa 

arbetsmetoden. Problemet med att eleverna ska bedöma sig själva eller varandra i 

undervisningen, enligt lärarna, är att flera av dem saknar självinsikt och det kan bli svårt att 

bedöma varandra likvärdigt i undervisningen. ”[…] en del elever tycker de har presterat 

mycket bättre än vad de egentligen har visat i undervisningen”, säger Lä1 och får medhåll 

från Lä4. Han nämner att en del elever också har svårt att bedöma sina kompisar, för att de är 

rädda att skapa en osämja i gruppen. Lärarna påpekar tydligt att det också finns elever som 

inte alls är intresserade och motiverade att vara delaktiga i undervisningen och i 

bedömningen, vilket kan ses som en jobbig och obekväm situation. Lärarna hävdar att dessa 

elever enbart är intresserad av att få ett betyg och inte hur de kan påverka och var delaktiga i 

processen fram till betyget. 

 

För att kunna introducera alla elever i den formativa arbetsmetoden och få eleverna mer 

delaktig i bedömningsprocessen och i undervisningen berättar lärarna i djupintervjuerna att de 

önskat att organisera om klassen i två grupper, baserat på kunskapsnivån. Orsaken är att 

spannet mellan elevernas kunskaper på den undersökta skolan skiljer sig stort. Eleverna 

berättar att lärarna idag arbetar med flera kunskapsnivåer och det har visat sig ansträngande 

för både lärarna och eleverna i år nio. Lärarna i djupintervjuerna berättar att de elever som 

anses vara duktiga i skolan har idag inte fått tillräckligt med kunskapsutmaningar och 

pedagogisk hjälp för att kunna utvecklas. För att underlätta lärarnas arbeta ska arbetslaget, 

inom en snar framtid, sätta in två utbildade lärare i klassrummet. Enligt lärarna är tanken att 

en av lärarna ska kunna vara kvar i klassrummet och undervisa, medan den andra läraren kan 

gå ut med de elever som behöver extra handledning i ämnet. ”Vi lärare ska prova och se vad 

det ger oss och eleverna” (Lä3). Lärarna poängterar samtidigt att det inte vill sortera ut någon 

elev i klassen, utan att arbeta med två lärare i undervisningen kan gynna båda parterna. I sin 



  

37 
 

tur tror lärarna att eleverna ska kunna bli mer delaktiga, få mer individuell hjälp och mer 

stöttning i undervisningen för att utvecklas i den formativa processen.  

7.5 Analys  

 

Nedan följer en analys av resultatet från vår undersökning, kopplat till tidigare forskning och 

studiens centrala aspekter (mångkulturell skola, sociala situationer och tid). Vi har i detta 

avsnitt försökt fastställa mönster och variationer i våra respondenters svar. Det vi funnit är 

huvudsakligen tre variabler som påverkar den undersökta skolans framgång. Dessa tre 

variabler är tid, språk och kunskap. För att lyfta analysen ytterligare kommer vi att diskutera 

konsekvenserna av språk – kunskap och tidsbrist för bedömning, kommunikation och 

delaktighet.  

 

En viktig faktor i delaktigheten är att den maktposition som lärare har, i mindre utsträckning 

ska synas utåt i klassrummet. Rhöse Martinsson (2004) menar att lärare idag ska fungera mer 

som en handledare för elevernas kunskapsutveckling. Där läraren förväntas att eleverna själva 

ska bli mer delaktiga och ta mer ansvar för sitt lärande, med stöd av läraren. Torill Merland 

(2011) påpekar också att lärarens tid många gånger inte anses vara tillräcklig för att eleverna 

själva ska kunna vara med och påverka innehållet i undervisningen. Alla elever har olika 

erfarenhet och kunskap angående det svenska skolsystemet. Många elever vet dessutom inte 

hur den formativa bedömningsprocessen används, där delaktighet, kommunikation, språk och 

tid är av betydelse. Torill Merland (2011) menar vidare att om tiden inte är tillräcklig kan det 

leda till att eleverna i kommunikationen har svårt att förstå vad lärarna eftersträvar. Enlig 

Rhöse (2003) kan det bero på att läraren i kommunikationen med eleverna är otydliga eller att 

eleven kan ha språksvårigheter som leder till att kommunikationen fungerar mindre bra. 

Cummins (2001) menar att det finns tendenser att lärarna glömmer att språkinlärning tar tid 

och för en del tvåspråkiga elever kan det ta längre tid att nå de uppsatta målen. Sellgren 

(2005) framhäver att lärare bör se elevers erfarenheter, bakgrunder och kunskaper som en 

resurs och något som kan främja den ordinarie undervisningen. Med utgångspunkt i vad 

Cummins (2001), Rhöse (2003) och Sellgren (2005) skriver, handlar den stora problematiken 

inte om elevens språksvårigheter utan hur skolan organiserar för att kunna ta emot och möta 

elever med olika kulturella bakgrunder samt kunna utveckla deras kunskaper. Detta leder i sin 

tur till organisatoriska frågor som påverkas av tid, resurser och ekonomi.  
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Norberg (2011) anser att andra omständigheter som ligger utanför skolans ansvarsområde kan 

spela en viktig roll i skillnaden mellan betygsresultat, som exempelvis familjens integration i 

det svenska samhället. Utifrån vad Norberg (2011) påpekar behöver inte ouppnådda 

kunskapsmål i år nio, enbart bero på att eleverna nyss flyttat till Sverige utan andra faktorer 

kan påverka. Faktorer som, bostadsområde, familjens utbildning, ekonomi och religion. Bunar 

(2001) menar i likhet med vårt resonemang att familjen förväntas att hjälpa eleven i skolan 

men att sociala situationer kan göra det svårt då eleven vårdnadshavare inte behärskar det 

svenska språket. Al-Baldai (2010) anser att familjen befinner sig i ett samspel med olika 

organisationer i samhället, som exempelvis skolan. Utifrån detta bör vårdnadshavarna i större 

utsträckning introduceras i det svenska språket och i skolsystemet. Det svenska samhället har 

en viktig del i arbetet att möta familjer som kommer till Sverige. Det bidrar till att familjerna 

blir en del av det svenska samhället och får information om att de kan påverka sin egen 

situation och deras barns situation i skolan.  

 

En bidragande orsak till att tidaspekten upplevs begränsad kan bero på att mycket arbete läggs 

på i läraryrket både i och utanför undervisningen men inget tas bort. Elevernas resultat skulle 

kunna se annorlunda ut om skolan hade fler utbildade lärare, tiden skulle förhoppningsvis på 

ett bättre sätt kunna rationaliseras. Malin Appeltofft, Malin Landra Björklund, Katarina 

Engström, Karin Mogren och Emma Rosengren (2011) lyfter begreppet tid. Författarna menar 

att med fler resurser och bra pedagogik kan en skola för alla förverkligas och innebära att 

eleverna blir sedda och får den hjälp de behöver i sin utveckling.  Utifrån ovanstående kan det 

konstateras att tid är pengar och för att skolan ska ha råd med fler utbildade lärare krävs 

ekonomiska förutsättningar. Tid och ekonomi är här faktorer som kan hindra ett meningsfullt 

lärande, det vill säga kunskap. 

 

Tiden påverka också lärarnas arbetsgång i undervisningen. Idag är skolämnen tidsbegränsade, 

läraren ska hinna ha genomgång, reflektera med eleverna, dokumentera och få arbetet att 

fungera i klassrummet. Tiden begränsar samarbetet och delaktigheten mellan lärare och elev. 

Westlund (1998)  framhäver att flera elever känner sig stressade för att det inte finns någon tid 

för eftertanke i undervisningen då undervisningen går för fort fram. Med hänsyn till detta är 

det återigen planeringen och organisationen som brister för att vinna tid i undervisningen.  

 

Vi har i detta avsnitt försökt att lyft våra centrala aspekter och kopplat dem till de tre variabler 

(tid, språk och kunskap), som visar på mönster och variationer i våra respondenters svar. 
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Fortsättningsvis kommer vi att väva samman studiens empiri, centrala aspekter och våra egna 

tankar kring bedömning, kommunikation och delaktighet.          

 

8. Sammanfattande diskussion   

 
I samband med elevers deltagande i bedömningsprocessen upplevde lärare och elever en rad 

olika faktorer, både möjligheter och svårigheter, som skulle kunna påverka och spela in i 

bedömningen. Möjligheter som framkom var bland annat skolans utvecklande arbete med 

handledning och den verbala kommunikationen i undervisningen. Den mest framträdande 

svårigheten i undervisningen var lärarens brist på tid och ämnesspråket sågs som en svårighet 

i kommunikationen.  

 

Lärarna i vår studie upplevde svårigheter vad det gäller kommunikationen mellan vissa elever 

i samband med undervisningen. Som vi tidigare nämnt kan denna svårighet ligga i den snabba 

överflyttningen från introduktionsskolan till grundskolan. Vi tycker att skolan bör ta ett större 

ansvar för att eleverna inte flyttas ut för hastigt från introduktionsskolan, detta anser vi 

missgynnar eleverna. Eleverna bör vara mer förberedda både språkligt och kunskapsmässigt 

innan de börjar grundskolan. Detta för att kunskapsnivåerna mellan eleverna inte ska bli för 

stora. Vi frågar oss om det är realistiskt att en elev som har varit bosatt i Sverige i två år samt 

har svårigheter att förstå och tolka det svenska språket ska kunna klara kunskapsmålen, på så 

kort tid? Den undersökta skolan har under 2011 påbörjat utvecklingen av kommunikativa 

redskap i undervisningen för att underlätta kommunikationen mellan lärare och elever. 

Empirin visar bland annat att skolan har vidtagit åtgärder som modersmålslärare i den 

ordinarie undervisningen, användning av symboler och korta reflektiva samtal samt 

utveckling av den Lokala pedagogiska planeringen.  

 

Skolan är på god väg, men fler åtgärder bör sättas in för att höja måluppfyllelsen. Vi tror att 

om lärare och elever skulle ta del av varandras tankar i större utsträckning och tillsammans 

försöka utveckla redskap för lärandet, kommunikationen och delaktigheten i undervisningen 

skulle det förhoppningsvis gynna eleven och dens utveckling. Vidare menar vi att om 

kommunikationen mellan lärare och elev samt delaktigheten i undervisningen, det vill säga 

den formativa processen, fungerar bra i skolan kan det medföra att elevernas stress inför 

betygssättning minskar. I år nio handlar det inte bara om att få ett betyg utan eleverna ska 

också via sina betyg söka in till gymnasiet, vilket också kan skapa en stress. Betyget inverkar 

på om eleverna kommer in på det gymnasieprogram de valt. För att minska stressen bör lärare 
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och elev ha återkommande betygsdiskussioner under terminerna, återigen är tiden en faktor 

som kan påverka bedömningsprocessen. Utifrån detta anser vi att det krävs ett gediget arbete 

från alla som är involverade i skolans verksamhet och att samtliga strävar mot samma mål och 

hjälper eleverna att se möjligheterna i deras kunskapsutveckling.  

 

Möjligheten med den summativa bedömningen däremot är framförallt betyget som främjar 

lärandet. Vi anser att betyg behövs i skolan, då det kan motivera många elever att kämpa mot 

ett bättre lärande och resultat. Vi menar att de målrelaterade betygen finns för att visa vad som 

förväntas av eleverna. Om betygen tas bort tror vi att skolan skulle kunna bli slapphänt och 

eleverna skulle troligtvis ifrågasätta varför de går i skolan. Svårigheter med den summativa 

bedömningen är att den inte innehåller några förklaringar på hur eleven ska ta sig vidare. Den 

summativa bedömningen är en betydligt enklare arbetsmetod för lärarna än den formativa. 

Den tid som läggs på den formativa bedömningen ser vi ändå som mycket värdefull i 

undervisningen. Förhoppningsvis kan bedömningsprocessen stärka elevernas självkänsla och 

motivation till ett bättre lärande. Vidare kan vi, likt tidigare forskning, konstatera att den 

formativa bedömningen ställer mycket högre krav på lärarna än vad den summativa 

bedömningen gör. Den formativa bedömningen ser vi genom empirin skapar fler möjligheter. 

Möjligheter som att eleverna blir mer delaktiga i sin kunskapsutveckling, genom att eleven får 

analysera, reflektera och diskutera lärandet tillsammans med klasskamrater och lärare. Därför 

är den verbala kommunikationen av stor betydelse speciellt i en skola där många av eleverna 

har svårigheter med att förstå och tyda det svenska språket. Lärarna kan på ett bättre sätt 

genom olika kommunikativa redskap förklara vad den menar inom olika kunskapsområden. 

 

En problematik i den formativa bedömningen är lärarens tid. Ett framträdande exempel som 

visar sig i vår empiri är den lärare som avsätter fem enskilda minuter med varje elev efter 

skriftliga prov. Vi anser att lärarens initiativ är en bra början och i rätt riktning mot att 

eleverna ska känna sig mer delaktiga och träna sina kommunikativa färdigheter i den 

formativa bedömningsprocessen. Men vi frågar oss, är fem minuter tillräckligt med tid för att 

eleven ska kunna förstå språkligt och kunna reflektera över provet? Finns det möjlighet för 

skolan att avsätta mer än fem minuter med varje elev? Vilken tid är det som ska avsättas, är 

det undervisningstiden eller lärarens planeringstid? Det handlar om att skapa möjligheter och 

frihet för lärarna att finna arbetsformer som gör den egna arbetsbördan rimlig, tiden ska inte 

göra det svårare för lärarna. Fler arbetsuppgifter läggs på lärarna men inga tycks tas bort. Vi 

frågar oss, hur ska skolans lärare få en rimlig arbetssituation?   
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8.1 Avslutande kommentarer   

 

Slutligen ser vi att den undersökta skolan är på god väg att lösa många faktorer som vi i vår 

undersökning har ställt oss frågande till och som skulle kunna bidra till en ökad 

måluppfyllelse i år nio. Faktorer som är framträdande i vår studie är lärarnas tid, men också 

förståelsen av språket, elevernas delaktighet och kunskapsutveckling i riktning mot en 

formativ bedömning. Vi är också införstådda med att det finns olika faktorer utanför skolans 

ansvarsområde som kan påverka elevernas betyg och bedömningsprocess. En faktor som lyfts 

fram i studiens resultat är elevernas sociala situationer som även har en stor inverkan på 

skolresultaten. Som vi nämnt är den undersökta skolan i början av en arbetsprocess för att 

åtgärda den bristande måluppfyllelsen i år nio. Vi kan därför inte säga vad skolan skulle 

kunna göra bättre i nuläget utan detta är ett långsiktigt projekt som förhoppningsvis i ett 

senare skede kommer visa resultat. Vi tror att fler elever på den undersökta skolan kommer att 

gå ut grundskolan med fullständiga betyg och med ett livslångt lärande om tid, resurser, 

ekonomi och elevernas sociala situationer stadgas.        

 

 

9. Metodreflektion   
 

 

Vi har i efterhand diskuterat vårt metodval och kommit fram till att vissa saker som urvalet 

och intervjufrågorna skulle kunna ha gjorts på ett annat sätt. I vår urvalsprocess av 

grundskolelärare till vår kvalitativa intervjustudie blev som vi tidigare nämnt eleverna en 

hjälp. I efterhand har vi diskuterat om studiens resultat skulle skilja sig om vi själva slumpvist 

valt ut de fyra lärarna. Troligtvis hade resultatet fått en annan utformning eftersom vi utifrån 

elevernas svar fick ut fyra intressanta lärare som utmärkte sig olika i sitt arbete med 

bedömning. Vi tror också att urvalet av elever kunde ha sett annorlunda ut om vi 

slumpmässigt hade valt ut dem. Vår kontaktperson valde ut tre elever som var duktiga att 

diskutera och utifrån oss kunde de prata det svenska språket obehindrat. Hade vi intervjuat 

elever som var nyinflyttade till Sverige tror vi att intervjusvaren hade sett ut på ett annat sätt. 

Eleven hade kanske diskuterat andra faktorer, som sociala situationer och språket som en 

svårighet i kommunikationen.  Eventuellt hade vi behövt en tolk och det i sin tur hade också 

kunnat påverka intervjusvaren.  

         

Under intervjun uppmärksammade vi att en fråga inte var förståelig, då de två första lärarna 

frågade vad vi menade när vi ställde frågan. I den tredje och fjärde intervjun ändrade vi om 
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den, så att frågan blev tydligare för lärarna. I efterhand kunde vi från början ha ställt frågan på 

ett mer lättförståeligt sätt. Detta för att inte skapa missförstånd mellan oss intervjuare och 

respondenterna. Aspers (2007) menar att missförstånd inte behöver ses som något negativt. 

Det kan öppna upp olika tolkningar som respondenten har gjort, men som forskaren inte själv 

har tänkt på. Frågan var; Vilken kommunikation använder ni er av när ni bedömer eleven i 

undervisningen? Vi kan förstå att frågan var otydlig då ordet kommunikation blev oklart. 

Frågan blev istället: Vilken kommunikation mellan lärare och elev, skriftlig eller verbal, 

använder ni er av när ni bedömer eleven i undervisningen? Vi märkte även att en del av 

lärarnas svar gick in i andra intervjufrågor. Detta var någonting vi inte la något större fokus på 

och avbröt aldrig lärarnas svar, utan lät de prata till punkt. Därför utgick en del av 

intervjufrågorna. 

 

 

10. Vidare forskning  

 
Avslutningsvis är vi nöjda med vår studie utifrån de förutsättningar vi har haft. Under arbetets 

gång har vi fått nya erfarenheter och en fördjupad förståelse av kommunikationen och 

delaktigheten i elevernas bedömningsprocess inför vår egna framtida yrkesroll. Vi har tagit 

del av både lärares och elevers erfarenheter i grundskolan, hur de samtalar om frågor och 

situationer kring bedömning, kommunikation och delaktighet. Skolan är i början av en 

utvecklingsprocess och arbetar hårt för att fler elever ska uppnå kunskapsmålen i år nio. Det 

är ett långsiktigt projekt som skulle vara intressant att följa upp och se om skolan lyckas höja 

måluppfyllelsen som idag är väldigt låg, enligt Skolverket (2011).  
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 Bilaga 1          Bilaga 1 
 

Hej! 

 

Vi är två lärarstudenter från Örebro universitet som studerar inriktning Pedagogik med 

didaktisk inriktning, 30 hp, avancerad nivå. Uppsatsen ska vara slutförd i början av 

vårterminen år 2012. Studiens syfte är att undersöka tre elevers och fyra grundskolelärares 

uppfattningar om bedömning av lärande i en mångkulturell skola. Vi vill också studera vilka 

specifika faktorer som kan påverka och spela in i lärarens bedömning. Inför studien har vi 

tänkt göra en fokusgruppsintervju med tre elever i år nio. Utifrån resultatet av 

fokusgruppsintervjun vill vi sedan utforma intervjufrågor till tre lärare som undervisar i år nio 

på er skola. Intervjuerna kommer att hållas enskilt vid ett senare tillfälle. Vår tanke är att de 

tre utvalda lärarna inte ska ha någon kännedom om studiens syfte, när fokusgruppsintervjun 

genomförs. Detta för att elevernas svar ska ligga till grund för kommande intervjufrågor till 

lärarna.  

 

Inför fokusgruppsintervjun behöver vi därför hjälp att utse tre elever i år nio som är 

intresserade att vara med i studien. Sammanställningen av undersökningen kommer att 

redovisas och finnas tillgänglig på Örebro universitet. 

 

Inför intervjuuppgiften kommer vi att respektera de etiska reglerna. I de etiska reglerna ingår 

bland annat att skydda respondenternas integritet och anonymitet. Undersökningen är frivillig.  

 

Vi hoppas att er skola är intresserade att vara med i vår studie? Det skulle vara till stor hjälp 

för oss om ni som rektor eller någon annan lärare på skolan har möjlighet att hjälpa oss. Vi tar 

gärna kontakt med er via telefon om ni är intresserade att delta.   

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Fanny Lövgren & Hanna Karlsson 

 

 

 

 

Om du har frågor går det bra att höra av sig till: 

 

Hanna Karlsson 

E-post: XXX 

Telefon: XXX 

 

Fanny Lövgren 

E-post: XXX 

Telefon: XXX 
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                             Bilaga 2 

 

Frågor till eleverna: 
 

1. Känner du till läroplanen? 

 

-  Har ni själv fått tagit del av läroplanen?  

- När och hur ofta pratar era lärare med er om hur ni ska nå skolans uppsatta mål? 

-  Förstår ni innehållet vad som står skrivet i skolans mål?  

 

2. På vilket sätt bedömer lärarna dig i de ämnen ni undervisas i?  Vet ni vad lärarna 

bedömer hos er? 

 

3. Hur skulle ni vilja bli bedömd?   

 

4. Hur tycker du läraren kommunicerar med dig för att ni ska utveckla dina kunskaper i 

skolan?  

 

- Pratar ni och lärarna om hur ni ligger till i de olika ämnena? 

- Får ni reda på i god tid vad ni ska göra för att nå målet för ett godkänt betyg? 

- Är ni medveten om hur och när ni ska prestera för att nå ett godkänt studieresultat?   

- När ni utför ett arbete i ett ämne, vilken stöttning får ni av läraren? 

 

 

5. Er grundskola är en mångkulturell skola, där de flesta eleverna kommer från en annan 

kultur än den svenska. Hur påverkar språket dig, när ni ska kommunicera med din 

lärare om hur ni ligger till i de olika ämnena? 

 

- Hur skulle detta kunna förbättras? 

 

6. Tar lärarna hänsyn till ditt modersmål i den ordinarie klassrumsundervisningen?  

 

- Har ni någon gång blivit undervisad av någon annan eller blivit flyttad till ett annat 

rum på grund av ditt modersmål?  

 

 

7. I utvecklingssamtalet tillsammans med din mentor och dina föräldrar – Hur delaktig 

känner ni dig när din mentor diskuterar hur ni ligger till betygsmässigt?  
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                         Bilaga 3 

Intervjufrågor 

 

Bakgrund: 

Vilken pedagogisk utbildning har ni? 

Vilket/Vilka ämnen undervisar ni i? 

Hur länge har ni varit lärare på grundskolan? 

 

Bedömning: 

1. Hur ser ni på begreppet bedömning?  

 

2. Hur går ni tillväga när ni bedömer elevernas kunskaper? (Muntligt/Skriftligt)  

 

3. Är eleverna medvetna om de strävansmål och kunskapsmål som finns i Lpo 94?  

 

4. Hur arbetar ni med eleverna angående kunskapsmålen och hur ska eleverna gå framåt i 

utveckling? 

 

5. Hur delaktiga är eleverna i sin egen bedömningsprocess? 

 

6. Känner eleverna till när, vad och hur bedömningen går till i undervisningen? 

(muntligt/skriftligt)  

 

7. Känner ni till vad en formativ - respektive summativ bedömningsmetod är? 

 

8. Vilken bedömningsmetod använder ni er av?  

 

9. Varför har ni valt denna bedömningsmetod? 

 

10. Vilka möjligheter och svårigheter ser ni med en formativ respektive summativ 

bedömningsmetod? 

 

11. Ges eleverna tillfällen i undervisningen att bedöma och utvärdera sig själv? 

 

12. Hur tror ni bedömningen påverkar eleverna? 
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Kommunikation: 

 

12. Vilken kommunikation mellan lärare och elev, skriftlig eller verbal, använder ni er av när 

ni bedömer eleven i undervisningen? 

      -    Vad ser ni för möjligheter i den kommunikation ni använder? 

- Kan det uppstå svårigheter i kommunikationen? 

 

13. Har språket någon betydelse i samtalet med eleven? (Administrativt/pedagogiskt språk) 

 

14. Använder ni er av handledning i undervisningen? 

- På vilket sätt handleder ni eleven?  

- På vilket sätt tydliggör ni handledningen för eleven? 

15. Vad betyder begreppet feedback för er? 

- Vilken feedback ger ni till eleven i dens bedömningsprocess? 

- Var, när och hur sker feedbacken mellan lärare och elev i bedömningsprocessen? 

16. Får ni lärare någon feedback från eleverna?  

- Om ja, Vad ger det dig?  

- Om nej, skulle du vilja ha det? 

17. Hur delaktig är eleven i arbetet med er och vårdnadshavare i elevens individuella 

utvecklingsplan?  

 

18. Hur viktigt är det att ni lärare får kompetensutbildning i att bedöma eleverna? 
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Bedömning 

 

Bilaga 4 

Teman       

 

 

 

 

 

 

 
Kommunikation 


