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Sammanfattning 
 
Detta arbete handlar om lärares bedömningsarbete i grundskolans år 1 t.o.m. 3 och går även igenom 
betydelsen av begreppet kunskap. Frågan om vad som är kunskap är svår att besvara, mycket på 
grund utav att svaret ständigt har förändrats genom historien. Vad kunskap innebär skiftar beroende 
på omständigheterna och med kunskapsbegreppets innebörd som grund för bedömningen av 
kunskap så innebär detta att det har kommit att utvecklas ett flertal metoder och teorier för hur 
denna bedömning ska göras och vad som ska ingå.  Förutom att lärarna ska veta vad kunskap är och 
vilken kunskap som ska bedömas hos eleverna ska de dessutom ha kunskap om hur denna kunskap 
bildas för att kunna planera sin undervisning utefter bedömningarna. 
 
Syftet med studien är att belysa yrkesverksamma lärares förståelse för kunskapsbegreppet samt hur 
de gör i sin bedömning av elevers kunskaper. Studien undersöker vidare vilka verktyg för 
bedömning som är i användning och lärarnas inställning till och tankar om betyg, samt hur lärare 
kan gå till väga med förmedlingen av sin bedömning till såväl elever som föräldrar. 
 
Vid studiens genomförande har en kvalitativ ansats använts i form av semistrukturerade intervjuer 
med sammanlagt sex yrkesverksamma lärare. Samtliga lärare i intervjustudien arbetar inom 
grundskolans år 1-3 och deras tid inom läraryrket sträcker sig från 6-33 år med en varierande 
utbildningsbakgrund. Vid studiens genomförande var lärarna i åldrarna mellan 30 och drygt 50 år. 
 
Studiens resultat visar på ett varierande kunskapsbegrepp även om alla intervjudeltagarna såg på 
praktisk kunskap som mer äkta än teoretisk. Kunskapsutvecklingen ses till största delen som 
individuell för varje elev, där fortgången är beroende av mognad mer än något annat. Fem av sex 
lärare svarade att de lade in bedömningsarbetet som en del av undervisningen och att elevens 
delaktighet i bedömningen var viktig för att skapa en uppfattning hos eleven om dess egen 
kunskapsutveckling. Två av lärarna sade sig delge eleven sin bedömning kontinuerligt varje dag i 
form av samtal omkring skolarbetet. Ett annat resultat av studien visar på att även om lärarna till en 
början grundar sin bedömning på målen i kursplanen eller olika verktyg som utarbetats därefter, så 
menar de att bedömning av kunskap görs mycket utifrån erfarenhet som de fått genom yrket. Fyra 
av dem talar om en vetskap om vad eleverna kan som ”sitter i ryggen” eller ”bakhuvudet”, men som 
de menar inte finns hos lärare med mindre erfarenhet. Lärarna i intervjustudien visar vidare en 
utbredd negativ uppfattning om användandet av betyg i de tidigare åren.   
 
En sammanfattad slutsats som kan dras utifrån studien är att i sin bedömning av kunskap utgår 
lärare till en början från kursplanerna eller verktyg baserade på dessa, men utvecklar med erfarenhet 
i yrket efter en tid ett kunnande om hur kunskap visar sig, ett kunnande som de sedan allt mer utgår 
från i sin kunskapsbedömning. Vidare ser lärare i de tidigare åren olika på kunskapsbegreppets 
innebörd men är eniga om att den mest sanna formen av kunskap är praktisk och de är för det mesta 
negativt inställda till betygsättning i de tidigare åren.  
 
Svenska nyckelord: bedömning, betyg, kunskap, kunskapsbedömning 
 
Engelska nyckelord: assessment, assessment and children, assessment and children and primary 
school and grading, assessment and primary school, assessment and school, assessment and 
teacher or primary school, evaluation, knowledge, knowledge assessment 
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Förord 
 
Arbetet som du nu har framför dig har inte bara gett mig en insikt i bedömningsarbetet och ett 
fördjupat kunnande om kunskapsbegreppets alla varierande innebörder och former, det har också 
inneburit en prövning av min förmåga att lägga upp ett arbete över en längre tid. Jag lär erkänna att 
det arbetet har gett mig en hel del frustrerade rynkor i pannan, inte minst när saker inte fungerat 
som jag väntat mig.  
 
Jag vill därför här passa på att tacka mina respondenter, som alla tackade ja till att delta i 
intervjuerna trots ett redan pressat schema. Utan ert deltagande hade den här studien inte blivit vad 
den blev. Ett extra stort tack till dig som lånade mig en bandspelare när min egen utrustning inte 
höll och ett till dig som valde att delta när jag inte fick svar från någon annan, ni vet själva vilka ni 
är.  
 
Vidare ett tack till min studiekamrat Camilla som lät mig behålla större delen av våra gemensamma 
kursböcker under en längre tid av arbetet och till min bror Fredrik som fick agera bokbud. Jag vill 
även tacka Elisabeth för att jag fick låna dina böcker under så lång tid, de var till stor hjälp.  
 
Slutligen, till mamma och Åke som hade överseende med att jag försummade en del av mina 
sysslor och stängde in mig på rummet hela dagarna vid min dator; ett stort tack för ert stadiga stöd 
och er tro på mitt kunnande, utan vilken jag nog hade brutit ihop helt mot slutet av arbetet.  
 
 

Elin Eriksson 
3 december 2007  
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1. Inledning 
 
Kunskapsbedömning är ett ständigt aktuellt ämne inom skolvärlden, inte minst med tanke på den 
alltid lika stora frågan om betygsättning och betygsystem, särskilt nu när det har blivit tal om att 
återinföra betyg i grundskolans tidigare år. Vad som ska bedömas som relevant kunskap och vad 
som ska ses som brist på kunskap inom ett ämne skiftar ofta mellan de olika bedömarna, trots 
fastställda mål att nå i läroplanen. I dessa fall är det ofta en skillnad i tolkning av läroplanens text 
som utgör skillnaden på bedömningar. I de tidigare åren (år 1 t.o.m. år 7) ska denna bedömning, än 
så länge, göras utan att sätta ett betyg på kunskapen.  
 
Att mäta kunskap eller bedöma dess kvalitet och kvantitet hos elever är ett dagligt arbete för den 
yrkesverksamma läraren, det är ett faktum som inte ofta ifrågasätts. Varje planering, varje dag i 
klassrummet byggs på en grund av bedömningar; vad jag som lärare vill att eleverna ska lära sig, 
vad de redan kan, vad de har lärt sig av undervisningen, vad de ska lära sig, hur de kan lära sig… 
Listan på alternativ kan göras lång, men den stora frågan är: vad är kunskap? När väl den frågan 
blivit besvarad måste nästa fråga oundvikligen ställas: kan kunskap mätas, och i sådant fall, hur? 
Svaret på dessa frågor är vad jag har velat få fram i min undersökning. Svaret på vad som är 
kunskap är långt ifrån lätt att finna, så jag har valt att begränsa mig till några olika uppfattningar, då 
framför allt de uppfattningar om kunskapens natur som går att finna hos lärare i de tidigare åren. 
Uppfattningen om vad som är kunskap, och hur den konstrueras, är grunden för hur bedömningen 
av kunskap utförs, hur den testas och synliggörs.  
 
Det är svårt att i ett sådant här arbete inte beröra betyg, ett begrepp som är obestridbart knutet till 
kunskapsbedömningen i skolan. Kunskapsbedömning är grunden för betygsättning. Betyg sätts i 
dagsläget inte i de tidigare åren, men likväl måste någon form av kunskapsbedömning komma till 
från lärarens sida, så att denne kan se vad eleverna saknar, såväl som vad de har tagit till sig av den 
undervisning som har tilldelats dem.  
 
Bedömningen av vad varje elev har lärt sig fram till en viss tidpunkt är det viktigaste verktyget för 
att kunna skapa en bättre och mer välanpassad vidare undervisning för eleverna och det är en hjälp i 
strävandet mot utveckling i inlärning och metoder för lärande. Ett betyg talar inte alltid om vad en 
elev verkligen kan, det är en symbol för ett värde som har getts åt en viss form av kunskap inom ett 
visst område, en kunskap som bedöms utifrån lärarens tolkning av läroplanen och kursplanen, 
utifrån den lärarens eget perspektiv.  
 
Betyg är i min mening otillräckligt; det talar om ifall du har klarat kraven eller inte, men det säger 
inget om hur du ska göra för att klara de krav som du inte uppfyllt, eller vad du har gjort som gör att 
du klarat kraven. En bedömning av kunskapen däremot, om den utförs på rätt sätt, ger svaren på 
dessa frågor. Kunskaperna, vad eleven kan eller inte kan, kommer fram och görs synliga på ett sätt 
som uppmuntrar utveckling och synliggör framsteg. Utan en kunskapsbedömning är ett betyg, ett 
värderande av kunskapen, meningslöst. Det blir inget mer än bokstäver eller siffror på ett papper.  
 
Varför kunskapsbedömning? 
Jag har valt att inrikta mitt examensarbete på kunskapsbedömningens komplexa område med tanken 
att ta reda på mer om hur lärare i de tidigare åren i dagsläget gör för att bilda sig en uppfattning om 
sina elevers kunskaper, och vad de tänker om betygsättning, alltså värderande av den kunskapen. 
Jag vill försöka få ett svar på hur kunskap bedöms och kan bedömas inom olika ämnen, något som 
är viktigt för blivande lärare som mig själv, men som även är av stor vikt för redan yrkesverksamma 
lärare som söker nya infallsvinklar. Det här examensarbetet är tänkt som ett verktyg; det jag får 
fram i mina undersökningar vill jag här forma till förslag på hur man kan gå till väga med 
bedömningen av sina elevers individuella kunskapsnivåer. Jag hoppas att med arbetet finna ett svar 
på vilka verktyg som kan användas och vilka verktyg som faktiskt används, och mest av allt vilka 
uttryck befäst kunskap kan ta sig hos en elev, enligt yrkesverksamma lärare.  
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1.1 Begreppsförklaring 
 
Här kommer jag att redogöra för min tolkning av de mest centrala begreppen som jag använt mig av 
i arbetet. Jag ämnar inte ta upp alla de betydelser som finns för dessa begrepp, utan enbart den 
mening som jag själv lagt in i dem, allt för att göra min användning av dem begriplig och 
tolkningen av det jag skriver så entydig som möjligt. 
  
Kunskapsbedömning och betyg 

Jag har ofta stött på begreppet bedömning, oftast i samma mening som ordet betygsättning. Många 
gånger sätts det nämligen ett lika med - tecken mellan dessa två begrepp, som trots sitt faktiska 
samspel inte är samma sak. Bedömning är skapandet av en åsikt omkring någots eller någons 
potential inom något område, medan betyg är ett värde som sätts på den potentialen.  
 
Med kunskapsbedömning menar jag alltså den bedömning av en elevs kunskap som varje lärare 
måste göra för att kunna avgöra vad eleven har lärt sig och vad som kan behöva repeteras, samt hur 
och med vad eleven kan gå vidare i sin utveckling. Det är den fas där läraren tar reda på vad eleven 
kan och inte kan, en svår, om än för elevens fortsatta skolgång viktig, uppgift. 
 
Verktyg 
Den kunskap som inte kan mätas eller göras synlig i klassrummet kan inte bedömas och än mindre 
betygsättas. För att göra den här kunskapen synlig behövs rätt verktyg. Med verktyg menar jag här 
ett material som kan användas i syftet att bedöma kunskap och visa på vad som menas med kunskap 
i den bedömning som gjorts. Dessa verktyg kan se ut på olika sätt och variera i form och 
användningsområde beroende på läraren som använder det och vilket ämne det utformats för. De 
verktyg som är i användning idag tänker jag försöka skapa mig en bild av, med förhoppning om att 
kunna presentera en del av dem i detta arbete. 
 
De tidigare åren 
Uttrycket ”grundskolans tidigare år” eller ”de tidigare åren” är ofta använt i det här arbetet. Jag är 
medveten om att detta begrepp i vanliga fall omfattar år 1 t.o.m. 7, men i detta arbete menas endast 
år 1 t.o.m. 3. Jag använder mig av det samlande begreppet för att lättare kunna diskutera kring det. I 
de fall jag mot förmodan kommer att mena år 1 t.o.m. 7 kommer detta att uppmärksammas. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Studiens syfte är att undersöka vilken förståelse yrkesverksamma lärare inom grundskolans tidigare 
år har för kunskapsbegreppet samt hur de gör i sin bedömning av elevers kunskaper, vilka verktyg 
för bedömning som används och lärarnas inställning till och tankar om betyg. Det är tänkt att i det 
färdiga arbetet ska mina resultat kunna ses som förslag på hur en lärare kan gå till väga med 
bedömningen av sina elevers individuella kunskapsnivåer. Jag hoppas att med arbetet visa på vilka 
verktyg som används, samt vilka uttryck befäst kunskap kan ta sig hos elever i de tidigare åren.   
 
Mina frågeställningar för arbetet är: Vad kan användas som verktyg för bedömning och vad som 
skapar dessa verktyg? Hur vet jag som lärare vad eleven kan eller har lärt sig? Hur bedöms 
egentligen kunskap? Kan kunskap mätas? Vad betyder betygsättning för bedömningen av kunskap?  
Och kanske framför allt; vad är kunskap?  
 
1.3 Arbetets disposition 
 
Detta arbete är indelat i sex kapitel. Det inledande kapitlet behandlar bakgrund till arbetet, 
begreppsdefinitioner, syftet, de huvudsakliga frågeställningarna och arbetets struktur. Kapitel 2, 
Vad är kunskap?, redovisar det nuvarande kunskapsläget och tidigare forskning. I det kapitlet 
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behandlas definitionsproblemet omkring begreppet kunskap, synen på olika former av kunskap och 
hur de bedöms samt det professionella bedömningsarbetet i skolan. I det kapitlet går även att finna 
en kort presentation av ett av de vanligast förekommande verktygen för bedömning i grundskolans 
tidigare år.  
 
Det tredje kapitlet tar upp valet av undersökningsmetod, dess för- och nackdelar och 
datainsamlingsprocessen. I fjärde kapitlet redogörs för undersökningens resultat. Femte kapitlet tar 
upp en analyserande diskussion kring resultatet och sammanfattar arbetet. I det sjätte och avslutande 
kapitlet ges några förslag för vad som kan göras vidare inom forskningsområdet.  
 
Längst bak finns sedan de bilagor som omnämns i arbetet. 
 



 

 4



 

 5

                                                          

2. Vad är kunskap? 
Många gånger kan ordet ”kunskap” användas utan att användaren själv riktigt reflekterar över vad 
som menas. Begreppet kunskap har en mycket bred betydelse och kan tolkas olika av olika personer 
i olika situationer. Kunskap kan förklaras som förståelse för något. Det man har förstått är något 
man kan eller har kunskap om. Egidius (1992) anser bl.a. att kunskap är samma sak som vetande. 
Har man kunskap, menar han, kan man ”återge vad man lärt in” (s. 43).  Men förståelse, som 
behövs för att nå kunskap, kan ”ta sig en mängd olika uttryck” (Allard, Måhl & Sundblad, 1994, 
s.137).  
 
I följande avsnitt kommer jag att presentera och jämföra några olika förklaringar av kunskapens 
karaktär. Jag kommer vidare att förklara några av flertalet kunskapsteorier som har utvecklats 
genom århundradena sedan den första teorin sattes på pränt, om än inte alla och inte så djupgående 
som jag skulle vilja.  
 

2.1 Ett begrepp i förändring 
Det finns många meningar om vad som är verklig kunskap1 och diskussionen om det har funnits 
ända sedan antikens tid. Vad som sägs vara kunskap skiftar med tiden. Den allmänna uppfattningen 
om kunskap förändras allt eftersom nya tankesätt kommer in och gamla försvinner eller kommer 
tillbaka.  
 

Det som räknas som kunskap idag är inte detsamma som vad som var kunskap igår eller som kommer att 
vara kunskap i framtiden – och det som är kunskap på ett ställe är inte självklart kunskap på andra ställen 
(SOU 1992:94, s.30). 

 
Gustavsson (2002) nämner den pågående debatten omkring kunskapsbegreppet i skolan. Han menar 
att ordet kunskap, liksom det som det kommit att stå för i dagsläget har blivit ett kodord framför 
andra i debatten om skola och utbildning, medan frågan om vad som menas med kunskap och vad 
för sorts kunskap som ska sättas i främsta rummet fortsätter att undgå reflektion. Frågan om vad 
kunskap är har än idag inte fått något konkret svar, däremot finns det en hel del teorier som har 
utvecklats under den tid detta har diskuterats. 
 
Olika former av kunskap 
I Skola för bildning (SOU 1992, s.94) står det att man i stora drag kan dela in filosofernas svar på 
frågan om vad kunskap är i tre kategorier; rationalistisk (när kunskap är ett resultat av det 
mänskliga tänkandet), empiristisk (kunskap som är en återspegling av verkligheten) och 
konstruktivistisk (kunskap som en konstruktion för att göra erfarenheter begripliga) (s.29). 
 
Enligt Gustavsson (2002) var Platon den förste att ”ställa upp huvudkriterierna för vad som kan 
betecknas som sann och säker kunskap (episteme) till skillnad från att endast ha en åsikt eller tycka 
någonting (doxa)” (s. 13). En annan tidig grek som delade upp kunskapsbegreppet, var Aristoteles 
(Linde, 2003). Han menade att den äkta kunskapen hade fyra områden; techne, episteme, fronesis 
och noesis (praktiskt behärskande, fakta och relationer, kunskap som grund för etiskt handlande 
samt kunskap och tankar om kunskap)(s.33).   
 
Indelningen av kunskap i olika områden, som en sorts delkunskaper, har i det närmaste kommit att 
bli grundläggande för teorier om kunskap och har använts även i våra tider, bl.a. av Allard, Måhl 
och Sundblad (1994). De delar in kunskapen i tre former. Den första kallar de för den konstruktiva 
kunskapen, kunskap som skapas av individen. Den andra är den kontextuella kunskapen som är 
beroende av sammanhang och till sist den tredje formen, den funktionella kunskapen, kunskap med 
ett ändamål. 

 
1 Med begreppet Verklig kunskap menas här vad som räknas som kunskap 
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Tsagalidis (2006) talar om autentiska situationer för kunskap, d.v.s. situationer i verkligheten där 
kunskap är av användning. I dessa situationer ”/…/ ingår de olika typerna av kunskapsformer – 
fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet [min kursiv]” (s.133). Tsagalidis syftar här på en av de 
mest kända kunskapsindelningarna i dagsläget; läroplanens kunskapsbegrepp; de s.k. ”fyra F:en” 
(jämför Lpo94, s.06). Det är en samling begrepp som utgår från Aristoteles gamla mall (som 
nämndes tidigare i denna text) med fyra indelningar för vad kunskap innebär.  
 
Habbe och Björkman (2007) har däremot endast tre indelningar av begreppet kunskap, i motsats till 
den vanliga uppdelningen på fyra. Enligt dem är det så det ser ut i skolans verklighet. För dem är 
kunskap sammansatt av kompetenser (grundläggande färdigheter för att fungera som en individ i 
samhället, så som skrivande och läsande, samt normer och värderingar), kunnande (specifika 
färdigheter; förklara, analysera, värdera, dra slutsatser osv.), och vetande (kan likställas med 
Lpo94:s fakta eller begreppet information; faktakunskaper, med andra ord).  
 
Skapandet av kunskap 
 

En av skolans viktigaste uppgifter är att förmedla kunskap. /…/ skolan har tre grundläggande 
funktioner: en reproduktiv funktion som innebär att överföra den kunskap och kompetens som 
samhället har uppnått till den uppväxande generationen; en produktiv funktion som ska förse 
det framtida samhället med den kompetens som behövs för att samhället ska bestå; samt en 
identitetsskapande funktion som ska bidra till att den enskilde eleven får utvecklas som en 
helgjuten och integrerad person. Alla dessa tre uppgifter kräver, att det förmedlas kunskaper i 
någon form (Imsen, 1999, s.236). 

 
Indelandet av kunskap i olika områden är inte det enda som har kommit till under försöken att 
formulera en exakt betydelse av innebörden av ordet kunskap. Hur kunskapen bäst förmedlas är 
även det en omstridd fråga. Black m.fl. (2006) poängterar vikten av att eleverna inte bara lär sig 
under skoltiden utan att de även får förmågan att ta till sig ny kunskap även som vuxna. Svaret på 
frågan kräver ett svar på hur kunskap tillägnas. Linde (2003) menar att kunskap nås genom 
kommunikation och reflektion som grundas på iakttagelser, erfarenhet och upplevelser. Linde stöds 
här av Korp (2003), som säger att kunskapen är en social konstruktion som ”uppkommer och får sin 
mening i samspelet mellan människor”(s.46 jämför Arfwedson, 2002, s.155f ). Gustavsson (2002) 
formulerar det däremot så att kunskap skapas ”i relationen mellan det bekanta och obekanta” (s.49). 
Han menar att vi människor när vi blir uttråkade, eller är ostimulerade tappar lusten att ta till oss 
mer av någon form av kunskap. Vi behöver utmanas och bryta våra vanor. Överraskningar, det som 
bryter rutinerna, är det som stimulerar oss.    
 
När kunskap ska skapas talas det om inlärning eller undervisning, något som har kommit att skapa 
grunden för skolan. Undervisning börjar, enligt Moreland, Jones och Northover (2001), med 
förståelse för vad som ska läras in och vad som ska läras ut. De stöttas i sin teori av Korp (2003), 
som menar att insamlandet av kunskap om elevernas förkunskaper eller förståelse är av vikt bl.a. för 
att ge eleverna en ökad medvetenhet om och utveckling av sin förståelse och av sina kognitiva 
strategier. Den sortens förståelse som Moreland, Jones och Northover (2001) talar om grundas på 
lärarens uppfattning av vad eleverna kan sedan tidigare och vad som räknas som viktiga kunskaper 
inom det ämne där läraren undervisar. Hur läraren sedan ska gå vidare från den punkten till att 
formulera hur det som ska läras in ska läras ut för att få bästa resultat, finns det ett flertal teorier 
kring. För att ge ett hum om vad det hela handlar om tänker jag här nedanför kortfattat nämna några 
få av de vanligast förekommande begreppen. 
 
Hermeneutik 
Bryman (2002) förklarar hermeneutiken som en teologisk produkt som ”behandlar teori och metod i 
samband med tolkning av människors handlingar”(s. 25f), alltså en kunskapsteoretisk inriktning 
som ger regler för hur, med vilka redskap eller verktyg, som en tolkning av människas handlingar 
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kan utföras. Hermeneutiken tar därmed hänsyn till och lägger fokus på det sociala sammanhanget i 
vilket kunskap blir till.  
 
Fenomenologi 
Fenomenologi är en filosofisk inriktning som talar för att den sanna kunskapen endast består av de 
händelser och fenomen som kan upplevas och därmed bekräftas av sinnena ( jämför Bryman, 2002, 
s.24). Stukát (2005) förklarar vidare fenomenologi som en teori där intresset främst riktas mot hur 
människor uppfattar det som sker i världen omkring dem.  
 

Enligt den fenomenologiska synen på inlärning är det inte lärarens huvuduppgift att konstatera vad som är 
rätt och fel i elevernas bemödanden att i sina hjärnor kopiera läroböckernas texter. Lärare skall framför 
allt söka leva sig in i elevernas föreställningsvärldar och hjälpa dem att utnyttja ämneskunskap till att nå 
fram till en djupare kunskap om den verklighet som de under studierna håller på att sätta sig in i (Egidius, 
1992, s.55f). 

 
Linde (2003) beskriver fenomenologins utgångspunkt som varande en teori om att det vi grundar 
våra uppfattningar på är ”världen såsom den visar sig” före eventuell tolkning och reflektion 
(s.119). Vi utgår med andra ord från våra upplevelser (de fenomen vi ser eller tar del av) när vi 
skapar vår kunskap. Ett exempel på bedömningsarbete som utgår från en fenomenologisk syn på 
kunskapsbildning är, enligt Linde, de diagnoser som kan göras av en lärare i syfte att synliggöra hur 
elever tänker vid planering och återkoppling. Poängen med en sådan diagnos är, förklarar Linde, att 
istället för att se ifall eleven har gjort rätt eller fel när uppgiften löstes, så följs elevens svar upp med 
frågor och vidare följdfrågor i syfte att läraren ska kunna ”sätta sig in i hur eleven tänker”(s.120). 
Samtidigt som läraren får syn på elevens tankar får eleven en möjlighet att se på sin egen kunskap 
och formulera sig omkring den, vilket är en av fördelarna med samtal omkring kunskap (jämför 
Linde, 2003, s.67). 
 
Behaviorism 
 

I den behaviouristiska [sic!] traditionen betraktas lärande som en förändring i en persons kunskap eller 
”kognitiva associationer”, som leder till ett förändrat beteende. Lärandet manifesterar sig alltså i 
observerbara beteendeförändringar. (Korp, 2003, s.63) 

 
En av de tidigaste förespråkarna av behaviorism, John Watson, menade att det enda som kan 
studeras är människans konkreta beteende i varierade situationer och det som sker i olika individers 
huvuden är inget som kan undersökas2. Korp (2003) beskriver behaviorismen som en inriktning 
som utgår från begreppet tabula rasa, att barn är som tomma kärl som ska fyllas med kunskap. 
Lärande, ur behavioristisk synvinkel, har formen av ett beteende snarare än som en inre process hos 
individen, menar Korp (jämför Stensmo, 2007, s.112). 
 
Behaviorismen är en psykologisk inriktning från början av 1900-talet, där alla former av beteende 
ses som ett resultat av omgivningens påverkan genom tidigare förstärkningar av beteendet3. I stora 
drag handlar det om motivationens effekt på individens beteende. En amerikansk psykolog och 
författare som förespråkade behaviorismen var B. F. Skinner (1904-1990). Det var mestadels tack 
vare Skinners forskning på djur (som resulterade i teorin kallad operant betingning) som 
tillsammans med Ivan Pavlovs (1849-1936) berömda experiment med hundar4(vilket gav upphov 
till teorin kallad klassisk betingning) som gav behaviorismen ett vetenskapligt anseende. 
 
Klassisk betingning innebär att en betingad faktor för stimulans kan resultera i ett obetingat resultat. 
I Pavlovs fall var det hundarnas mat och ljudet av en klocka som stod för den betingade 
stimuleringsfaktorn och hundarnas salivutsöndring blev resultatet. Pavlov ringde med en klocka 

 
2 Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Behaviorism (2007-11-27) 
3 Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner (2007-11-27)
4 Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Pavlovs_hundar (2007-11-27) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/USA
http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykolog
http://sv.wikipedia.org/wiki/Behaviorism
http://sv.wikipedia.org/wiki/1904
http://sv.wikipedia.org/wiki/1990
http://sv.wikipedia.org/wiki/Behaviorism
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innan han gav hundarna mat och som resultat började hundarna förknippa klockljudet med mat och 
började utsöndra saliv i munnen redan när de hörde ljudet, istället för först när de såg maten.  
 
Operant betingning, även kallad praktisk undervisningsteknologi eller beteendemodifikation, hävdar 
däremot att ett beteende antingen kan försvinna eller upprepas beroende på vilka konsekvenser 
beteendet får (Stensmo, 2007). Positiv förstärkning innebär en sorts belöning som ges till individen 
efter varje gång beteendet visar sig. Detta får som resultat en ökad vilja att visa beteendet. Exempel 
på detta är när en elev instrueras att gradvis agera på ett visst sätt utefter ett målbeteende (steget kan 
vara att läsa läxan och målet att alltid läsa läxan). Varje gång eleven gör ”rätt” blir den ”belönad” 
med en återkoppling (t.ex. vad har du lärt dig?) (Stensmo, 2007). Negativ förstärkning kan liknas 
vid en form av bestraffning som följer på beteendet, vilket får som resultat att individen undviker 
beteendet för att komma undan konsekvensen. 
 
Jean Piaget och konstruktivism 
Piaget (1896-1980) var pedagog och utvecklingspsykolog som ledde ett genetiskt institut på en 
skola i Genéve (Stensmo, 2007). Piaget kom att bli en av de mest inflytelserika personerna inom 
ämnena pedagogik och epistemologi (kunskapsteori). Han teoretiska grund, kallad genetisk 
epistemologi, betonar människans intelligensutveckling som bestående av olika faser som är 
biologiskt bestämda, vilket gör att utvecklingens nivå kan bestämmas efter åldern (Stensmo, 2007). 
Enligt Piagets teori kan ett barn inte ta till sig kunskap som ligger ovanför dess biologiska 
utveckling, d.v.s. det som barnet inte är moget för att lära sig. Korp (2003) säger att Piagets teori 
innebär att vi lär oss genom att självständigt försöka lösa problem och agera. Grunden för lärandet 
kan tolkas därmed ligga i det praktiska utförandet. Piaget var i sin kunskapsteori konstruktivistisk, 
vilket innebär att kunskap ses som något konstruerat utifrån erfarenheter, det är ”ett redskap för att 
förstå verkligheten”(Stensmo, 2007, s.33). 
 
Bloomtaxonomin 
Som pedagogisk psykolog lade Benjamin Bloom år 1956 fram ett egenutvecklat system för att 
kunna dela in kunskap och lärande i olika dimensioner, ett system som senare kom att kallas för 
Blooms taxonomi (Stensmo, 2007). Blooms taxonomi5 är den tidigaste inom området och är i 
grunden menad att vara en hjälp för lärare att göra mer ändamålsenliga prov, då de med hjälp av 
taxonomin lättare skulle kunna urskilja olika former av kunskap (Korp, 2003).  
 
Taxonomin går ut på att kunskap kan organiseras hierarkiskt från en grundläggande till en 
avancerad form, där de olika nivåerna är, i följande ordning; faktakunskap, förståelse, tillämpning, 
analys, syntes och värdering (Stensmo, 2007, jämför Egidius, 1992, s.43). Korp (2003) menar att 
Bloom med sin indelning ser faktakunskap som den lägsta formen av kunskap, medan han placerar 
värdering som den högsta. Blooms taxonomi visar med denna indelning enligt Korp inget intresse 
för vad som sker inom eleven, utan ser enbart på prestationen när bedömningen av kunskapen görs.  
 

Vygotskys proximala zon 
Lev Vygotsky (1896-1934), en rysk pedagog som blev känd för västvärlden under 1960-talet, var 
upphovsmannen till en teori om intelligensens utveckling som en process som sker i samspel med 
en individs omgivning snarare än att det är något individuellt (Stensmo, 2007). Vygotsky hade en 
empirisk kunskapssyn, och menade att kunskap uppstår ur handlingar, så som bearbetning av den 
fysiska omvärlden, samtal mellan människor, samt tänkande och problemlösning (Stensmo, 2007). 
Ett barn lär sig enligt Vygotsky som bäst i den mest optimala nivån för lärande, den proximala 
zonen (Korp, 2003), vilket innebär den nivå där barnet möter något nytt och krävande, något som är 
varken för lätt eller för svårt för barnet att själv eller med hjälp lära sig (jämför Imsen, 1999 och 
Korp, 2003, samt Gustavsson, 2002). Det är enligt Vygotsky lärarens uppgift att undersöka vart en 
elev befinner sig i sin kunskapsutveckling och hur den eleven ska kunna förmås att ta sig vidare i 

 
5 Ordet taxonomi kan enkelt översättas till indelning eller specificering. 
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den utvecklingen från detta utgångsläge, för att sedan kunna hjälpa eleven att uppnå denna 
utveckling (Korp, 2003). 
 
I detta avsnitt har jag presenterat olika tolkningar av begreppet kunskap och gett en inblick i några 
av teorierna kring formuleringen av kunskapsbegreppet. I det avsnitt som nu följer kommer jag att 
gå vidare med hur de olika formerna av kunskap som i dagsläget är erkända, värderas inom skolan, 
forskningen och i största allmänhet. 
 
2.2 Värderingen av kunskapsformerna 
 

Kunskap kan vara värdefull för sin praktiska nyttas skull./…/Kunskap kan också vara värdefull för att den 
tillsammans med vår etiska hållning och vår erfarenhet bidrar till omdömesgillt handlande. Kunskap kan 
också ha ett värde för att utveckla en högre insikt, en kritisk, filosofisk betraktelse av vår kunskap och 
dess ursprung och grund, vad grekerna kallade ’noesis’. (Linde, 2003, s.70) 

 
Kunskap delas ofta upp i olika former, som jag redogjort för tidigare i detta arbete. Dessa former 
har blivit värderade som mer eller mindre accepterade former av kunskap och vad som ses som 
verklig kunskap beror mycket på vilket värde den kunskapsformen som diskuteras har getts. Egidius 
(1992) påpekar att ”man måste ta ställning till hur man skall värdera olika delar eller nivåer av 
kunskaper och färdigheter”(s.68), detta framför allt när det kommer till mer teoretiska kunskaper, så 
som det kunnande som ska bedömas inom so-ämnena.  
 
Praktiskt och teoretiskt 
En i dagsläget vanlig och övergripande indelning av kunskap är den som handlar om praktisk 
respektive teoretisk kunskap. Praktisk kunskap är den kunskap som kan användas i det som 
Tsagalidis (2006) kallar för ”autentiska situationer” (s.133). Det är kunnandet om hur du lagar en 
punktering eller kokar potatis. Teoretisk kunskap, däremot, är den kunskap du begagnar dig av i 
tankarna, kunskap som du tillägnar dig genom bl.a. litteraturstudier och forskning, något som gjort 
att teoretisk kunskap ofta är likställd med det som kommit att kallas för akademisk kunskap. 
 
Imsens (1999) definition av akademisk kunskap är att det i första hand omfattar ”/…/ sådan 
kunskap som har skapats genom vetenskaplig prövning och undersökning.” Med vetenskaplig 
kunskap, menar hon vidare, avses såväl kunskap som har framkommit via den naturvetenskapliga 
forskningen och metoder för verifiering, som kunskap som har nåtts genom humanistiska 
forskningsprocedurer. Hon tillägger vidare att den här formen av kunskap även tillräknas ”vissa 
former av litteratur, konst och musik”(s. 243). Det finns även, som Imsen påpekar, kunskap som 
omfattar ”/…/ långt mer än det som till exempel är vetenskapligt belagt”(1999, s.242). Kunskap har, 
menar hon vidare, ofta en normativ dimension, som handlar om känslomässiga och etiska 
förhållanden som hör ihop med kunskapen, samt en estetisk dimension, som ”lyfter fram skönhet 
och njutning av det vackra”(a.a.).  
 
Allmän och finare kunskap 
Det har länge existerat en uppfattning om kunskap som graderingsbar, att de olika formerna går att 
värdera som sämre och bättre (jämför Gustavsson, 2002).  Den ”bättre kunskapen” är i detta fall 
sådan kunskap som kan benämnas som teoretisk. Den praktiska kunskapen är mer lättillgänglig, då 
den kan övas upp i vardagslivet, och har därför fått en stämpel på sig som varande den sortens 
kunskap som ”alla har”. Det är inte dålig kunskap, snarare tvärt om, men den är inte ”speciell” och 
får därför inte samma status som den sortens kunskap som bara kan nås av en del, som den 
akademiska kunskapen.     
 

De praktiska formerna av kunskap har länge haft en underordnad ställning och det har skett en tilltagande 
fokusering på teoretisk kunskap, som lämnar både människor och central kunskap efter sig. Det är en 
central uppgift för skola och samhälle att ge dessa kunskaper en förbättrad ställning.  
(Gustavsson, 2002, s.17) 
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Den praktiska kunskapen, menar Gustavsson, får ta ett steg tillbaka för den teoretiska, och samtidigt 
mer mätbara, kunskapen.  
 
Detta avsnitt har tagit upp de olika kunskapsformernas värdering inom skola, forskning och 
samhället i övrigt. I följande avsnitt kommer begreppet kunskapsbedömnings innebörd presenteras, 
samt kunskapsbedömningen som praktik och dess betydelse för skolan. Avsnittet avslutas med en 
kortfattad presentation av ett bedömningsverktyg. Trots en mångfald av bedömningsverktyg har en 
begränsning till ett verktyg gjorts med utgångspunkt i vilket verktyg som i min uppfattning har varit 
mest omnämnt av forskare och övriga författare inom svensk undervisningsforskning.  
 
2.3 Kunskapsbedömning 
 
Kunskapsbedömning kan tyckas vara ett relativt enkelt begrepp att förklara. Det är en bedömning 
av vilken kunskap en individ har tillgodogjort sig under en viss tid. Eller som Lundahl (2006) 
uttrycker det; ”Kunskapsbedömningar kan betraktas som en praktik som producerar kunskaper om 
hur väl den representerade omvärlden reproducerats” (s.21). Han beskriver även begreppet 
kunskapsbedömning som något som;  
 

/…/ används framför allt av praktiska skäl för att summera olika bedömningspraktiker som inkluderar allt 
från läxförhör, prov, betyg, examinationer inom en strikt pedagogisk verksamhet till begåvnings- och 
färdighetstester, utvärderingar, urvalssystem, resultatstyrning etc. inom en mer administrativ verksamhet. 
(Lundahl 2006, s.06) 

 
Vad kunskap är, är däremot en fråga som är mycket svår att besvara. Tänk dig då att ställas inför 
kravet att besluta just svaret på denna fråga. Detta är ingen lätt uppgift, men den utförs varje dag av 
en lärare som ser på sina elever och ska besluta sig för hur nästa undervisningstillfälle ska utformas, 
en uppgift som är både komplex och ansvarsfylld, menar Pettersson (2006).  
 
Vad som är kunskap, och vad som där till är relevant kunskap för de syften som finns för 
undervisningen, är frågor som alla lärare måste ställa sig och svara på som en del av sin 
yrkesutövning. Lindström (2006a) påpekar att förmågan att utvärdera har ” blivit en central del i 
lärares yrkeskompetens”(s.159). Hur denna utvärdering eller bedömning görs är däremot svårare att 
beskriva. Måhl (2002) pekar på problemet med att just synliggöra kunskap; vad kan göras när elever 
inte själva tydligt kan visa att de kan det som krävs? Nyström (2004) nämner även han detta 
problem och menar att svaret på den frågan, om och hur andras kunskaper kan synliggöras, är 
grundläggande för kunskapsbedömningen.  
 
Bedömning kan enligt Björklund Boistrup (2006) ”göras med olika syften”(s.112). Nyström (2004) 
menar att läroplanens mål bör ligga till grund för de bedömningar som görs i skolan och syftar då 
till den del i läroplanen som behandlar varför bedömning ska användas, vad som ska bedömas, vem 
som ska bedöma och hur denna bedömning kan göras. Imsen (1999) säger att det främsta syftet för 
bedömningens vara inom skolans värld är att den ger en möjlighet att förbättra undervisning och 
lärande. Imsens förklaring får gensvar hos Lundahl (2006), som förklarar kunskapsbedömning som 
en process, där man använder olika metoder för att få svar på vilka intellektuella förutsättningar en 
individ har för att klara sig i skolan och hur den individens kunskapsutveckling ser ut. Hur denna 
bedömning görs är sedan, enligt Sjöqvist (2006) ”avgörande för vilka krav och förväntningar vi 
ställer på eleverna”(s.67).  

  
Pettersson (2006) menar att en bedömning i sig egentligen inte är fullt sanningsenlig, eftersom ”det 
innehåll som väljs vid en bedömning är endast stickprov av det samlade kunnandet som kan 
förekomma och som är relevant”(s.32). Hon menar vidare, liksom Måhl (2002), att det inte går att 
bedöma all kunskap som en person besitter utan att den som bedömer har följt personen i fråga 
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under en längre tid. Pettersson (2006) utvecklar tanken vidare och säger att en bedömning, för att bli 
trovärdig och kunna stämma överens med en persons egentliga kunnande, samt vara tillförlitlig, så 
måste en del frågor kunna besvaras och en del krav kunna uppfyllas. Bland dessa räknar hon upp 
frågan om huruvida det som bedöms är det som ska bedömas och ifall det innehåll som 
bedömningen grundar sig på är relevant. Även Imsen (1999) påpekar att ”all bedömning kräver 
information om det man ska bedöma”(s.332) och att information på så vis är den egentliga grunden 
för varje bedömning. Utöver detta anser Pettersson att den metod som används vid bedömningen 
måste vidare vara tillförlitlig liksom de slutsatser som dras utifrån bedömningen måste uppfylla 
föreställda krav. 

 
Hur vi ser på utvärdering hänger ihop med hur vi definierar kunskap och lärande. /…/ vi måste använda 
bedömningsmetoder som passar för att pröva den kunskap som vi vill att eleverna ska utveckla. 
(Kjellström, 2006, s.199) 

 
Lindström (2006b) antyder att vad som bedöms och vad som ska bedömas, samt vad som kan 
bedömas är inte alltid samma sak. Han menar att olika sorters förmågor, eller kunskaper, är 
beroende av sitt sammanhang och att det som helst ska vara grunden för bedömning därför bör vara 
elevens förmåga att ”göra sig förstådd och lösa problem inom ett visst kunskapsområde eller 
verksamhetsfält”(s.20) istället för dess ”kommunikativa och problemlösande förmåga i 
allmänhet”(a.a.). Lindström förtydligar detta när han fortsätter med orden att ”bedömning av 
förmågor och förhållningssätt innebär en förskjutning av fokus från produkter (kunskaper och 
färdigheter) till processer (lärande, kunskapsbildning)”(a.a.). Kjellström (2006) diskuterar även hon 
nödvändigheten av att förändra fokus för bedömningen. Hon menar att det inte längre är intressant 
att mäta den automatiserade formen av kunskap, så som återgivande av memorerade fakta, vilket 
hon anser hör till skolans tidigare bedömningsfokus. Moreland, Jones och Northover (2001) menar 
att en bedömning som enbart identifierar vad en elev inte kan göra, motför vad de kan göra för 
stunden, ”assesses for failure”(s.157).  
 

Vi måste istället bedöma till vilken nivå av förståelse som eleverna nått och komplexiteten i elevens 
förståelse mer än procedurkunskaper /…/. För att klara detta behövs varierade bedömningssituationer, 
olika uppgiftstyper och nya bedömningsredskap.” (Kjellström, 2006, s.193) 

 
Bedömningsformer 
Kjellström (2006) delar in bedömningens utgångspunkter i holistisk och analytisk bedömning. När 
bedömningen görs utifrån det helhetsintryck som bedömaren har så kallas denna bedömning 
holistisk, förklarar Kjellström. En bedömning som däremot gäller de olika delarna av en process 
eller olika ”dimensioner av en produkt”(s.195) är det en analytisk bedömning.  
 
Det finns ett antal olika former för bedömning. Björklund Boistrup (2006) nämner summativ och 
formativ bedömning. Summativ bedömning innebär en summering av en individs kunskaper vid ett 
utvalt tillfälle, förklarar hon. Ett exempel på den här formen av bedömning är att efter ett avklarat 
område i undervisningen använda sig av ett slutprov och sedan utgå i sin bedömning från enbart 
detta prov. Formativ bedömning, menar Björklund Boistrup (2006), står istället för en bedömning 
som är en del av undervisningen (jämför Moreland, Jones & Northover, 2001, s.156) och ”syftar till 
att utgöra ett stöd för elevers lärandeprocesser och är en del av undervisningen”(s.112). Hon 
påpekar vidare den formativa bedömningens positiva egenskaper som ett instrument för att skapa 
utvecklande dialoger mellan elever och lärare och för lärarens planeringsarbete. Här får hon 
medhåll från Moreland, Jones och Northover (2001), som menar att den formativa bedömningen 
som sammanhörande med uppgiften att ta reda på hur elever lär sig, samt principen om att respons 
är väsentlig för att skapa effektiv undervisning. I formativ bedömning ingår även elevernas 
självbedömning, tillägger Björklund Boistrup (2006). Ett exempel på en tydligt formativ 
bedömningsform är användandet av portföljbedömning. Portföljbedömning innebär att varje elev 
samlar sina arbeten i en mapp eller ”portfölj” för att sedan i slutet av en arbetsperiod, t.ex. vid slutet 
av terminen, lämna in denna till läraren för bedömning (Lindström, 2006a).   
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Imsen (1999) tar upp relativ respektive individrelaterad bedömning. Den förra beskriver hon som 
en jämförelse mellan olika elevgruppers prestationer, en bedömning som avgörs av den enskilda 
elevens ”prestationsmässiga placering i förhållande till de andra eleverna”(s.328). Den senare 
formen, individrelaterad bedömning, förklarar Imsen tar hänsyn till individernas olika 
förutsättningar. Enkelt uttryckt innebär det att det ska ställas lägre krav på de elever som har en låg 
prestationsförmåga och högre krav på dem med större förutsättningar att prestera mer och t.ex. har 
begåvning för ämnet i fråga. Egidius (1992) beskriver den individrelaterade bedömningens 
utförande med att läraren diskuterar elevernas inlärning med eleverna själva på ett sätt som hjälper 
dem att förstå sin egen kunskapsutveckling och se vad som behövs för att de ska fortsätta utvecklas. 
Det problematiska med den här formen av bedömning, menar Imsen, är att när den ska användas i 
samband med betygsättning kan det finnas en risk för att många lärare gärna belönar ”en elev som 
har dåliga förutsättningar för medelbetyg när eleven har gjort en mycket bra insats i jämförelse med 
det han eller hon i allmänhet presterar, men som ligger långt under klassens genomsnitt”(s.331). 
Imsen menar att den individrelaterade formen för bedömning därför helst ska användas i samband 
med s.k. informell bedömning, när inte betyg ska sättas utan det huvudsakliga syftet med 
bedömningen är att hjälpa eleven att utvecklas. 
 
Verktyg för bedömning 
 

Det finns många olika utgångspunkter för att bedöma elevers prestationer. I relation till dessa har det 
utvecklats metoder och redskap som antingen är generella dvs. kan användas på många olika uppgifter, 
eller uppgiftsspecifika dvs. anpassade för en speciell uppgift. (Kjellström, 2006, s.195) 

 
Det finns, som Kjellström nämner i citatet ovan, ett flertal verktyg för bedömning. Korp (2003) 
menar att det är viktigt att en mångfald av bedömningsformer används, främst av den anledningen 
att ”olika prov mäter olika saker”(s.102). Men även om dessa verktyg finns och används, så är den 
slutgiltiga bedömningen ändå upp till läraren att göra. Då tolkas elevens framsteg gentemot 
delmålen och läraren gör sin bedömning av vilket mål som uppfyllts. Detta är en bedömning som 
sker mycket med hjälp av upprepad användning av ett verktyg och genom erfarenhet av 
läsutvecklingsprocessen. Det är en kunskap som läraren förvärvar sig på vägen, ofta omtalad som 
”tyst kunskap” (se t.ex. Gustavsson 2001, Imsen 1999). 
 
LUS 
Läsutvecklingsschema (LUS), är ett verktyg för bedömning inom läsinlärning. Läraren följer en 
elevs utveckling steg för steg via olika i förväg uppsatta mål på ett slags avprickningsschema (se 
bilaga 1) som beskriver en grad av kunskap inom ämnet. Schemat används sedan av läraren för att 
kunna planera ”stimulerande inlärningsaktiviteter för barnet på ’rätt’ nivå”(Korp, 2003, s.101).  
 
LUS utvecklades som ett resultat av ULL-projektet6 som startades 1977 av Åke Edfeldt vid den 
pedagogiska institutionen på Stockholmsuniversitet. Projektet avslutades i samband med LUS 
färdigställande 1981 (Sundblad, Dominikovic & Allard, 1983). Materialet innehåller en bok som 
behandlar läsutveckling, en handbok, en grundbok för läsforskning och en dokumentationspärm i 
vilken LUS-schemat ingår (Sundblad, Dominikovic & Allard, 1983).  
 
Grundidén för LUS är att ”barn utvecklas olika och i olika takt”(Allard & Sundblad, 1982, s.25) och 
varje elevs enskilda utveckling kommer i dagen med LUS-schemats avprickningssystem. LUS-
schemat består av 23 punkter som representerar de olika stegen i läsutvecklingen. Allard och 
Sundblad (1982) lägger fram schemat som uppdelat i tre delar som skiljs åt av förklarande text. 
Punkterna 1-10, behandlar den grundläggande läsutvecklingen, punkterna 11-19 visar en mellan 
nivå när läsningen går från ljudande mot en nivå där läsaren tänker mer på vad den läser än att den 
läser. Den sista delen, punkterna 20-23, beskriver sedan den vidare läsutvecklingen mot flytande 
läsning (Allard & Sundblad, 1982). Varje punkt prickas av med det datum som bedömningen gjorts 
för att tydliggöra utvecklingens fortgång hos de enskilda eleverna.  

 
6 ULL = Utvecklingspsykologisk granskning av läsning och läsinlärandet 



 

 13

 
I sina instruktioner för användningen av LUS berättar Sundblad, Dominikovic och Allard (1983) att 
verktyget i grunden är skapat så att det inte ska störa det övriga fortlöpande arbetet i klassrummet. 
De förklarar vidare att arbetet med LUS inte ska kräva speciella diagnos- eller provtillfällen utan att 
detta arbete ska ske kontinuerligt vid naturliga lässituationer. Sundblad, Dominikovic och Allard 
rekommenderar att läraren varje dag riktar in sig på att göra en s.k. lusning av en eller två elever 
och på så vis följa hela klassens utveckling kontinuerligt varje månad. Vidare föreslås att eleven 
som ska lusas spelas in med en bandspelare för att läraren vid ett senare tillfälle ska kunna gå 
igenom hur eleven läser på nytt inför bedömningen av vilken nivå eleven ska sättas inom på 
schemat. 
 
LUS är tänkt som ett verktyg som ska användas enhetligt inom en skola så att samarbete kan uppstå 
mellan lärarna (Allard & Sundblad, 1982). Samarbetet kan som ett moment i användningen fungera 
utvecklande för det enskilda arbetet, menar Allard och Sundblad (1982).  
 

Det värdefulla ligger också i att man tillsammans får en chans att arbeta sig fram till en någotsånär 
enhetlig bedömningsgrund. Man får reda ut eventuella missförstånd, olikheter ifråga om tolkningen i 
relation till varandra och till textinnehållet. Alla uppfattar ju inte en text på precis samma sätt. (Allard & 
Sundblad, 1982, s.14)          

 
Något som betonas av Sundblad, Dominikovic och Allard (1983) är att LUS inte är ett metodbundet 
verktyg eller någon metod i sig. Det kan däremot, fortsätter de, ”tjäna som en utgångspunkt för att 
utveckla en metod”(s.13). 
 
 
Sammanfattning, kapitel 2 
 
Kunskap är ett vitt begrepp med många tolkningar. Det finns ett flertal teorier för hur kunskap 
skapas liksom teorier och metoder för hur den kan göras synlig och bedömas. Kunskapsbedömning 
är en både komplex och ansvarsfylld uppgift som kräver att bedömaren vet vad som ska bedömas, 
hur det ska göras och av vilken anledning. Verktyg som kan användas som hjälp och stöd vid 
bedömning av kunskaper råder det ingen brist på och ett av de mer kända verktygen i den svenska 
skolan är LUS.  
 
Detta kapitel har tagit upp kunskapsbegreppets varierande betydelse, vad kunskap kan vara sett ur 
olika perspektiv. Vidare har värderingen av kunskapens olika former presenterats, följt av en 
beskrivning av kunskapsbedömning som begrepp och handling, dess olika former och metoder. Ett 
redskap för kunskapsbedömning, LUS, har även beskrivits kortfattat. I kommande kapitel kommer 
jag att gå vidare med att redogöra för arbetet som rör intervjuerna. 
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3. Metod 
 
I följande avsnitt kommer jag att beskriva hur jag gått till väga med utformning och metodval för 
min undersökning. Jag kommer vidare att redogöra för hur urvalet av respondenter gjorts, följt av 
en sammanfattning av undersökningens utförande.  
 
3.1 Val av metod 
 
Min undersökning av tillvägagångssätt och verktyg för kunskapsbedömning i dagsläget krävde 
aktuell information av något slag för att bli giltig. Stukát (2005) menar att forskningsproblemet ska 
styra valet av metod och nämner vidare fyra metodalternativ för undersökningar; 
litteraturgranskning, observationer, enkäter och intervjuer. Denna information var inte möjlig att få 
genom litteraturgranskning eller observationer. Litteraturen som finns på området är omfattande och 
svår att söka sig igenom efter just den information som önskas, något jag upptäckte under mitt 
faktainsamlingsarbete. Observation av lärare som gör kunskapsbedömningar skulle inte ha gett 
något svar på vilka uppfattningar de har i frågan, även om det kunde ha visat på hur de använder sig 
av de verktyg de har tillgång till.  
 
Två metoder återstod när dessa hade strukits; en kvantitativt inriktad undersökning genom enkäter 
eller en kvalitativt inriktad intervjustuide (Bryman, 2006). Den tidigare förutsätter en hög 
responsfrekvens, öppna frågor eller väl utstuderade och preciserade frågeställningar och att alla som 
svarar på enkäten svarar utförligt och medvetet på de öppna frågorna. De svar som man får beror på 
vad och hur man frågar (Stukát, 2005) och att utforma en sådan enkät som skulle ha gett mig de 
svar jag eftersökte skulle ha varit svårt, eftersom en enkät inte ger möjlighet till förklaringar i 
efterhand.  
 
Intervjuer har ett tidskrävande analysmoment (Bryman, 2006), men metoden medförde fördelen att 
jag kunde utforma mina frågor på ett sätt som kunde ge mig utvecklade och omfattande svar som 
jag hade användning för i mitt arbete. Jag hade förvisso inte samma möjlighet som med enkäter att 
nå många undersökningsdeltagare, men jag fick istället desto mer relevanta svar från dem som 
ställde upp än vad jag tror att en enkät skulle ha gett mig och hade dessutom inte lika stor risk för 
bortfall som det kunde ha funnits vid enkätundersökningar. 
 
Med intervjustudie som vald metod fanns det sedan tre former av utförande att välja mellan (Stukát, 
2005); strukturerad intervju, ostrukturerad/semistrukturerad intervju och djupintervju. Den 
strukturerade formen skulle efter Stukáts (2005) beskrivning mest likna en enkät och mest troligt ge 
information som i stora drag liknar det som en enkät skulle resultera i, vilket gjorde att jag valde 
bort detta alternativ. En djupintervju är en metod som enligt Bryman (2006) är mer kopplad till en 
personstudie och var därför inget för mig då jag ville undersöka ett antal personers uppfattningar. 
Valet landade därför på en semistrukturerad intervju med utgångspunkt från en s.k. intervjuguide 
(Stukát, 2005, Bryman, 2006) med öppna frågor som gav mig möjligheten att ställa följdfrågor när 
så krävdes. 
     
3.2 Urval 
 
Jag valde skolor inom en och samma stad i Mellansverige av enkelhets skull, för att jag själv skulle 
kunna ta mig till platsen för intervjun utan större problem. Valet landade på sex olika skolor som 
alla hade undervisning för de tidigare åren, vilket var mitt målområde för undersökningen. De lärare 
som kontaktades undervisade i år 1 t.o.m. år 3, en begränsning som gjordes med hänsyn till min 
önskan att fokusera arbetet på just de tidigaste skolåren. Antalet bestämdes av att jag ville ha en 
lärare från vardera skolan och jag fann att sex intervjuer var ett lämpligt antal med tanke på den tid 
jag hade till förfogande för arbetets utförande. 
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Kontakten togs via ett informationsbrev (se bilaga 2) som jag sände ut i mail till de berörda lärarna 
på vardera skolan. Mailadresserna fann jag på skolornas hemsidor, förutom i två fall där jag tog 
kontakt med rektorerna och fick adresserna på den vägen. I informationsbrevet utgick jag från de 
krav som omnämns av Stukát (2005) vad gäller information, samtycke och konfidentialitet. Detta 
innebär att jag informerade om syftet med undersökningen och vad resultatet skulle användas till. 
Vidare upplyste jag om respondenternas valfrihet att delta i intervjun och att de kunde avbryta sin 
medverkan ifall de önskade. Vidare upplyste jag i brevet om att intervjumaterialet skulle behandlas 
konfidentiellt. När så svaren kom bestämdes plats och tid för intervjun. 
 
Jag fick snabbt svar från fem av sex tillfrågade respondenter, men den sjätte avböjde på grund av ett 
pressat arbetsschema, men bad mig att återkomma utifall en ny respondent inte gick att få tag på. 
Jag hade då fått tid och plats för fem intervjuer och behövde således en till för att få det antal 
intervjuer som jag bestämt mig för. Därför skickade jag ut en ny förfrågan med informationsbrev till 
tre nya skolor, fortfarande inom samma stad och inväntade svar från dessa medan jag avklarade de 
intervjuer jag redan hade inbokade. 
 
När jag efter fem intervjuer ännu inte hade fått ett svar för en sjätte intervju, tog jag åter kontakt 
med den lärare som tidigare nekat och fick denna gång ett positivt svar, vilket gjorde att jag kunde 
göra den sista intervjun som behövdes för arbetet. 
 
3.3 Utförande 
 
Så som det rekommenderas av Bryman (2006) och tillika Stukát (2005) gjordes en inspelning av 
varje intervju och dessa ljudinspelningar använde jag sedan för att kunna transkribera intervjuerna 
inför analyseringen av svaren. 
 
Jag valde att göra varje intervju utifrån vad Bryman (2006) kallar för en intervjuguide (se bilaga 3). 
Frågorna utformades efter mina egna frågeställningar för arbetet och varje fråga lämnade öppet för 
respondenten att kunna fördjupa sig i frågan, med hjälp av följdfrågor.  
 
Den första frågan som ställdes under intervjuerna löd Vad är kunskap för dig? Meningen var att 
redan i intervjuns inledning på detta sätt leda in respondentens tankar på ämnet kunskap och 
definitionen av begreppet i fråga. Frågan syftade utöver detta till att i svaret ge en bild av hur 
respondenterna tolkar begreppet kunskap för att på så vis kunna undersöka huruvida det finns 
skillnader i tolkningen mellan dem. Jag gick där efter vidare med frågor som närmre berörde själva 
bedömningsfrågan, vilket var den huvudsakliga inriktningen för min undersökning. Mot slutet av 
intervjun gällde frågorna respondenternas syn på betyg. Frågorna valdes med tanke på den aktuella 
diskussionen om huruvida betyg ska införas i de tidigare åren, en fråga som i högsta grad gäller 
bedömningsarbetet.  
 
Jag vill här uppmärksamma en del felkällor som kan ha uppstått vid intervjuernas utförande. För det 
första kan studiens tillförlitlighet påverkas av intervjuarens vana av sådant arbete (Stukát, 2005) och 
jag vill påminna om att jag inte är en van intervjuare. För det andra finns elementet av eventuell 
omedveten feltolkning från min sida av intervjusvaren, detsamma vad gäller respondenternas 
tolkning av intervjufrågorna. För att stärka möjligheten till en korrekt tolkning var jag noga med att 
under intervjun förtydliga vad jag menade när respondenten fann en fråga svår att förstå eller när 
jag själv upptäckte en feltolkning. Jag lät även respondenterna förstå att det jag sökte inte var 
korrekta svar utan mer deras egna åsikter och funderingar omkring det som frågorna gällde, detta 
för att undvika att frågorna fungerade ledande. Huruvida studien undersöker det som jag hade för 
avsikt att undersöka kan även detta diskuteras utifrån ovanstående felkällor. Jag har strävat i min 
utformning av frågorna efter att vara tydlig med mitt mål för undersökningen, men det är ändå en 
mycket svår sak att fastställa vad och hur en annan människa tänker omkring ett ämne, särskilt då 
ett så pass svårdefinierat begrepp som kunskap, vilket ingår som en huvuddel i denna studie.  



 

 17

 
Efter min första intervju insåg jag ett behov av vissa justeringar i frågeformuleringen, vilka jag 
gjorde inför de följande intervjuerna för att få ut det mesta möjliga av dem (se bilaga 4). Jag 
återvände även till min första respondent för att komplettera en av frågorna.  
 
När materialet senare skulle analyseras gick jag igenom varje intervju för sig och sökte efter 
konkreta svar på de frågeställningar som jag utgått från när jag formulerade frågorna till 
intervjuguiden. Med hjälp av varierade färgmarkeringar noterade jag stycken som behandlade 
samma eller liknande ämnen, samt liknande eller motsatta åsikter inom vartdera ämnet. Jag 
utformade tabeller som sammanfattade respondenternas tankar och åsikter för att ha en 
lättöverskådlig utgångspunkt när jag sedan satte ihop resultatet. Dessa tabeller lades in i resultatet 
och beskrivs noggrannare i kapitlet som behandlar detta.  
 
Sammanfattning, kapitel 3 
 
I detta kapitel har jag nu redogjort för hur jag har gått till väga med intervjuarbetet, hur jag kom 
fram till mina frågor, hur urvalet av respondenter gjordes, samt vilka överväganden jag gjort i mitt 
val av metod. I följande kapitel kommer jag att presentera resultatet av detta arbete. 
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4. Resultat 
 
Nedan kommer jag att redogöra för resultatet av min undersökning. Jag börjar med en kortfattad 
presentation av de respondenter som deltog i studien. Efter detta kommer jag att gå in på vad de har 
för uppfattningar om de områden som jag funnit viktiga att lyfta fram från intervjuerna, vilket 
kommer att presenteras under följande fem tematiska rubriker; Vad är kunskap?, Kan kunskap 
mätas?, Verktyg för bedömning, Förmedlingen av bedömningen, samt Tankar om betyg. Rubrikerna 
syftar till mitt arbetes huvudfrågor och sammanfattar samtidigt de frågor som jag ställde under 
intervjuerna.  
 
Resultatet redovisas under de två första rubrikerna i en jämförande text, där de olika ämnen som jag 
funnit intressanta i respondenternas svar samlas på en plats. Varje rubrik avslutas med en 
sammanfattande tabell för att göra resultatet mer överskådligt.  
 
Rubriken Verktyg för bedömning är uppdelad i åtta underrubriker som var och en står för sig själv, 
men med en egen sammanfattande tabell i slutet av stycket. Under de sista två rubrikerna redovisas 
åter igen resultatet på samma sätt som under de två första rubrikerna.  
 
Intervjuguiden, liksom informationsbrevet som gick ut till respondenterna innan intervjun, finns 
längst bak i arbetet som bilaga 2, 3 och 4. I bilaga 5-8 finns kopior av några utav de verktyg som 
användes av respondenterna. 
 
4.1 Personer 
I min undersökning gjorde jag sex intervjuer med tidigarelärare från sex olika skolor. Dessa 
personer presenteras här nedan i en tabell för att underlätta överskådligheten. I tabellen presenteras 
de i ordning efter ålder för att underlätta åldersmässiga jämförelser, en form som kommer att finnas 
även på de tabeller som finns i resten av kapitlet. De namn som anges här är fingerade för att 
uppfylla kraven för konfidentialitet. 
 
Tabell 1: Översikt av respondenter 
Namn Ålder År som 

lärare 
Utbildning 

Jenny 32 9 Sv-So, 1-7. Idrott på tillval 
Pia 34 6 Ma-No, 1-7, inriktning bild och tillägg inom Eng, Ma, So 
Camilla 42 19 Lågstadielärare med tillägg inom spec.ped7, Sv, Ma, idrott 
Beatrice 47 20 Förskollärare och grundskollärare 
Hanna 53 33 Lågstadielärare med påbyggnad för 1-7, och tillägg inom 

media, Eng, Ma, No, Tk.   
Maria 54 30 Lågstadielärare med påbyggnad för 1-7 

 
Tabellen ovan beskriver respondenternas utbildning, hur många år de sammanlagt har arbetat som 
lärare, samt deras respektive ålder. Som det syns i tabellen är åldern jämt fördelad med två 
respondenter i åldern omkring 30 (Jenny och Pia), två inom ramen för 40-talet år (Beatrice och 
Camilla) samt två som är omkring 50 år (Hanna och Maria). Notera att de utbildningar som i 
tabellen benämns med den gamla stadieindelningen för grundskolan är utbildningar som fanns 
innan den nya utbildningen, med uppdelning efter skolåren, kom och hade dessa benämningar när 
de var aktuella. Detta förklarar även tillägget på två av respondenterna som gjort en påbyggnad av 
sin utbildning för att få kompetens som räknas till den nyare utbildningen med inriktning mot 
grundskolans tidigare år, år 1 t.o.m. år 7. 
 
 
                                                           
7 Förkortning för specialpedagogik 
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4.2 Vad är kunskap? 
 
Begreppet kunskap är som jag tidigare nämnt svårtytt och dess betydelse kan skilja sig åt för olika 
individer, vilket syntes även i resultatet av mina intervjuer.   

 
Kunskap är liksom allt. Allt livsnödvändigt man måste veta, så där. Även små barn liksom, har ju 
kunskaper. Kunskap i hur man lär sig att gå, allt sådant, allt för att fungera. (Camilla) 

 
För Camilla är begreppet stort och mycket omfattande, medan t.ex. Maria uttrycker sig mer precist 
om vad kunskap egentligen är, för henne finns det ingen tvekan över begreppets innebörd. 
 

Om man lär sig någonting, det ser man först om man har användning av sin, kunskap. Man kan ju ta in, 
och man kan ha det i huvudet, men om man inte har någon användning av det och kan ha nytta av det i 
praktiken, då är det inte riktig kunskap. Man kan veta en massa saker också, naturligt vis, men jag tycker 
kunskap, det är liksom förenat med, praktiskt genomförande, på något vis, att kunna liksom också, hämta 
sin kunskap själv. (Maria) 

 
Jenny menar att kunskap är något som hon kan relatera till i sitt liv, sådant som hon får en relation 
till eller av andra anledningar kommer ihåg. Pia och Maria har en liknande teori som säger att 
kunskap är något som kan användas för att göra något och de får medhåll i sin teori av Hanna som 
ser kunskap som nyckeln till problemlösning. Har man ett problem, menar Hanna, så kan man lösa 
det om man har kunskap inom problemområdet. Jenny, Pia, Hanna och Maria ser alla fyra på 
kunskap som något som kan visa sig praktiskt, ”inte bara sådant som man kan rabbla om, alla 
huvudstäder i världen /…/ det är ju ingenting du har nytta av, egentligen” menar Pia. Beatrice 
uttrycker sig på ett annat sätt, hon menar att kunskap är ”när man kan något om någonting”. 
 

Kunskap, det är sådant som, man har nytta av, tycker jag. Att du kan, förvandla det, från det att du har det 
här inne i huvudet, till att du kan göra någonting av det. Det är kunskap, för mig. (Pia) 

 
Beatrice, Camilla och Jenny ser kunskap som uppdelad inom olika områden, det finns olika sorters 
kunskap, menar de. Vad de menade med de olika sorterna var det bara Beatrice som klargjorde, när 
hon räknade upp sin tolkning av de fyra F:en ur Lpo94. Alla elever mognar olika snabbt för olika 
former av kunskap, menar Camilla. Att kunskap är en mognadsprocess är en åsikt som Camilla 
delar med Beatrice, Pia och Hanna. Mognad och stimulans är enligt Camilla det som mest påverkar 
hur och om man lär sig något.   

 
Spridningen då från, som i min klass, från den svagaste till den starkaste, är ju milsvid om man skulle 
mäta med längd, centimetrar… Och jag tycker ändå att den svaga eleven gör ju ändå sitt, för att, ja men 
om man har olika, och det syns ju nästan tydligare… ju yngre man är, hur mycket det skiljer… (Pia)  

 
Kunskap är individuell, varje person behöver olika kunskaper för att klara sig, säger Hanna och får 
medhåll av Beatrice som även påpekar det individuella i hur en elev går vidare med sin 
kunskapsutveckling, hur lärandet går till. Det är individuellt vad kunskap är och vilken kunskap vi 
har med oss, menar hon. Här får hon stöd av Jenny, Camilla, Pia och Maria. Det är enligt Camilla 
”självklart att ett barn som har stimulans att lära sig hemifrån får lättare att lära sig än ett barn med 
understimulans”.  
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Tabell 2: Vad är kunskap? 
Namn Vad är kunskap? 
Jenny ”Kunskap är något som jag kan relatera till”, kunskap är praktisk och individuell, det finns 

olika sorters kunskap 
Pia ”Kunskap, det är sådant som, man har nytta av”, kunskap är praktisk och individuell, 

mognadsprocess 
Camilla ”Allt livsnödvändigt man måste veta, så där”, kunskap är praktisk och individuell, det finns 

olika sorters kunskap, mognadsprocess 
Beatrice ”Kunskap är när man kan något om någonting”, kunskap är praktisk och individuell, det finns 

olika sorters kunskap, mognadsprocess 
Hanna ”Kunskap är nyckeln till problemlösning”, kunskap är praktisk och individuell, 

mognadsprocess 
Maria ”Kunskap, det är liksom förenat med, praktiskt genomförande”, kunskap är individuell 

 
Tabellen ovan sammanfattar respondenternas mest representativa uttalanden om deras uppfattning 
av kunskapsbegreppet och hur de ser på kunskap. 
 
4.3 Kan kunskap mätas? 
 
Grunden för bedömning ligger i möjligheten att se en utveckling av kunskapen, något som med en 
förenkling kan kallas för att mäta kunskapen. Bedömning ligger, som jag tidigare nämnt, till grund 
för betygsättning, vilket är en bokstavlig mätning av kunskap.  
 

Ja kunskap kan ju mätas. Jag kan ju en sak i dag, och sedan kanske jag kan, har fördjupat mig, i det i 
imorgon, i och med att jag har tagit till mig nya kunskaper. (Beatrice) 

 
Beatrice, Jenny, Camilla och Hanna svarade alla att kunskap är möjlig att mäta, men de påpekade 
också alla att olika kunskaper är olika svåra att mäta. Beatrice och Jenny ser mätningen som en 
bedömning av att eleven har mer kunskap än innan, en jämförelse i utvecklingen av kunskap, med 
andra ord. ”Man måste kunna mäta kunskapen att man går vidare”, menar Jenny.  
 
Camilla gav ett exempel på en mer praktisk mätning av kunskap och menar att kunskap som kan 
göras praktiskt synlig, så som förmågan att gå eller mekanisk kunskap som matematik involverar, är 
lätt att mäta framstegen inom. Svårare var det däremot att mäta kunskap som inte kunde ge sig till 
känna genom praktiska övningar, menar Camilla och nämner logiskt tänkande som exempel på 
denna mer svårbedömda kunskapsform.  
 
Hanna påpekar dock att en mätning av kunskap bara kan göras om den som ska göra mätningen 
väljer ut ett specifikt kunskapsområde där de individuella framstegen kan tydliggöras. Liksom 
Hanna anser Jenny att den som mäter kunskap först och främst måste bestämma vad som ska mätas, 
”måste veta vad den sysslar med”, innan frågan om hur mätningen ska göras kan bli besvarad.  
 
Såväl Pia som Maria uttryckte en stor osäkerhet vad gäller ifall kunskap verkligen kan mätas. ”Det 
beror på vilket ämne det handlar om”, menar Pia. Maria påpekar att det alltid kan göras försök att 
mäta vad någon kan, men det finns egentligen inte något som enligt henne bevisar att den 
mätningen är korrekt.  
 
Camilla och Maria tog upp bedömarens subjektivitet som ett problem i mätningen av kunskap. Det 
som är kunskap för en lärare är inte säkert det samma som för en annan, menar de, vilket gör en 
verklig mätning svår att utföra. Camilla utvecklar det med att även eleverna har olika uppfattningar 
om vad som är kunskap och vad som förväntas av dem vad gäller vad de ska lära sig, något som 
ytterligare påverkar en effektiv mätning. Maria menar i sin tur att de diagnoser och tester som kan 
göras för att mäta kunskap kan vara utformade på fel sätt, mäta fel saker eller helt enkelt tolkas fel. 
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Tabell 3: Kan kunskap mätas? 
Namn Kan kunskap mätas? 
Jenny Ja, ”Man måste kunna mäta kunskapen att man går vidare” 
Pia Osäker, ”det beror på ämnet” 
Camilla Ja, praktisk kunskap kan mätas – svårare med teoretisk kunskap, bedömning är subjektivt 
Beatrice Ja, framsteg – ökning av kunskap från dag till dag 
Hanna Ja, vad som ska mätas måste först definieras 
Maria Osäker, bedömning är subjektivt 

 
Tabellen ovan sammanfattar respondenternas inställning till huruvida kunskap är mätbar eller inte, 
samt kortfattade versioner av motiveringen för respektive uppfattning. 
 
4.4 Verktyg för bedömning 
 
För att en bedömning av en elevs kunskap ska kunna göras måste bedömaren kunna se vilka 
kunskaper eleven har tillägnat sig. Detta kan synliggöras med hjälp av olika sorters verktyg som 
finns i en mängd olika varianter.  
 
Det här avsnittet är uppdelat efter åtta teman som motsvarar de svar som jag fick från 
respondenterna som kan härledas till verktyg för bedömning. Dessa teman är i följande ordning; 
Bedömning i klassen, Verktyg, Valet av verktyg, Bedömningens form, Prov, läxor och diagnoser, 
Elevdeltagande, Den viktigaste färdigheten och Tyst kunskap. Varje rubrik i avsnittet avslutas med 
en sammanfattande tabell.   
 
4.4.1 Bedömning i klassen 
Här redogörs för de resultat som behandlar det fortgående bedömningsarbetet i klassrummet. 
 
Alla respondenterna utom Pia sade sig för det mesta lyssna på sina elever när de skapar sig en grund 
för sin bedömning i klassrummet. ”Jag låter barnen berätta” säger Maria. Hon förklarar att hon 
ställer frågor om det moment som hon går igenom med eleverna och lyssnar på elevernas svar, där 
hon menar att hon kan höra om de har förstått eller inte, en metod som även beskrivs av Camilla.  
Jenny menar att det är viktigt att använda sig av hela skoldagen och ”att man tar med vad de säger, 
vad de skriver och vad de pratar om”.  Hon, liksom Beatrice, Camilla, Hanna och Maria utgår 
mycket från vad hon hör när de ska skapa sig en uppfattning om elevernas läge i 
kunskapsutvecklingen. De lyssnar alla fem noga på elevernas läsning och övriga diskussioner, 
samtal ur vilka de kan plocka fram vad som är befäst kunskap hos eleverna.  
 

På den här nivån, du vet när man har årskurs 1, då kan de inte skriva svar, då går det inte att… göra ett 
skriftligt prov till exempel, det kan man inte. Utan då måste man göra, ställa frågor, de får berätta. Och 
genom att, man ser ju också hur de jobbar rent praktiskt, har de förstått det här? Det är så, man får iaktta 
deras arbete. (Maria) 

 
Pia utgår däremot från resultat som hon får från de nationella diagnoserna. I klassrummet kan hon 
inte komma på att hon använder sig av någon annan metod än att hon förklarar för eleverna vad hon 
vill att de ska kunna för att sedan ge dem en enklare diagnos där hon kollar vad de har förstått och 
vad hon behöver gå igenom en gång till med dem. Hon menar vidare att i de tidigaste tre skolåren 
finns det ”inte så mycket att mäta, egentligen”. Pia är dock inte ensam om att använda sig av 
diagnosmaterial, även Camilla, Hanna och Maria använder sig av det. 
 

Och de proven i matte tycker jag har varit väldigt bra. För de har hjälpt mig, mycket. Att jag ser hur, hur 
barnen ligger till. Det tycker jag. (Maria) 

 
Beatrice, Camilla, Hanna och Maria samarbetar dessutom ofta med sina kollegor i arbetslaget för att 
få hjälp i bedömningsfrågor, liksom de vänder sig till specialläraren för råd. Hanna har här ett 
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särskilt nära samarbete med specialläraren, som lyssnar av Hannas elever en gång om året för att se 
vart de ligger bland annat i sin läsutveckling. Specialläraren har även stått bakom många av de 
diagnoser som Hanna använder sig av i sitt bedömningsarbete. ”Det är viktigt att fånga upp dem 
tidigt”, menar Hanna, ”för att ingen ska falla ur utan att man märker det”. Ibland, berättar Hanna, 
kan de samla alla elever inom ett år för att lärarna för dessa elever tillsammans ska kunna göra en 
sorts diagnos och på så sätt kunna göra en bedömning som utgår från i stort sett samma grunder för 
alla elever. Det är ett sätt att undvika att olika lärare gör olika bedömningar av samma kunskaper, 
förklarar hon. 
 
Av alla respondenterna var det bara Camilla som stadigt förde anteckningar över sina lektioner. 
Hon använder anteckningarna som en sorts checklista för vad hon har gått igenom med eleverna 
och vad de var och en har lyckats lära sig. Anteckningarna får sedan stå som en grund för 
utvecklingssamtalen som hon håller med elevernas föräldrar. De andra respondenterna medger att 
de antecknar ”sådant som de känner att de måste komma ihåg”, men att de inte gör det regelbundet. 
Hanna menar att hon med hjälp av den veckoplanering hon gör med eleverna i början av varje 
vecka gör anteckningar onödiga, eftersom planeringen ger henne det material hon behöver för att se 
vart eleverna ligger i arbetet och vad de behöver göra samt vad de ska göra och har gjort.   
 
Tabell 4: Bedömning i klassen 
Namn Bedömning i klassen 
Jenny Lyssna på eleverna 
Pia Diagnoser 
Camilla Lyssna på eleverna, samarbete med kollegor och spec.lärare, diagnoser, antecknar 
Beatrice Lyssna på eleverna, samarbete med kollegor 
Hanna Lyssna på eleverna, samarbete med kollegor och spec.lärare, diagnoser 
Maria Lyssna på eleverna, samarbete med kollegor och spec.lärare, diagnoser 

 
Tabellen ovan sammanfattar kort respondenternas uttalanden om hur de gör den fortgående 
bedömningen i klassrummet. 
 
4.4.2 Verktyg  
Här har jag samlat beskrivningarna av de verktyg som respondenterna använder sig av. Först nämns 
de verktyg som används av en respondent ensam för att visa på en variation av arbetssätt. Därefter 
följer en kortare redogörelse för verktyg som är gemensamma för två eller fler bland 
respondenterna.   
 
– Muren 
Jenny nämner vid frågan om verktyg som används ett material som arbetats fram på den skola där 
hon arbetar. Materialet har en form som är anpassningsbar för de flesta ämnena och används främst 
vid förmedlingen av bedömning till så väl eleven själv som till dess föräldrar, men är även en 
lättöverskådlig bedömningshjälp för läraren.  
 
Materialet kan med ett samlingsnamn kallas för ”muren” (se bilaga 5) och finns än så länge för 
svenska, matte och engelska, men är även på väg att utvecklas för So-ämnet. Utseendet för 
materialet är ett större papper med utritade murstenar. Varje sten innehåller ett moment för det som 
ska uppnås kunskapsmässigt inom det ämne muren gäller för. När en nivå har uppnåtts färgläggs 
den sten som representerar momentet i diskussion med eleven och på så vis har både läraren och 
eleven en uppfattning om vad eleven kan och vad som finns kvar att lära. Murens moment är 
baserade på målen för vad eleverna ska kunna i slutet av år 5 i kursplanerna, samt ett tillägg för vad 
de beräknat att eleverna bör kunna i slutet av år 6, då skolan har elever upp till år 6.    
 
– Portfölj 
Portföljbedömningen utgår från vad eleven kan och Jenny påpekar hur lätt det är att med det 
material som finns i portföljen visa för både eleven själv och föräldrarna hur eleven har utvecklats. 
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Eleven samlar under hela skoltiden in material som den upplever sig ha lyckats bra med och kan 
sedan se sin egen utveckling i ämnet genom att jämföra tidigare arbeten med de senaste, en metod 
som uppmuntrar till mer arbete och utveckling av elevens självkänsla. 
 
– Diagnoser 
Det verktyg för bedömning som Camilla använder sig mest av utöver kursplanernas riktlinjer är två 
pärmar med diagnostiska prov för matematik och svenska, kallade Det här ska du kunna. Det är ett 
material som hon själv har köpt in från Big Box Läromedel och tycker fungerar bra. Diagnoserna 
motsvarar de kunskaper som står som mål i läroplanen och kursplanen för vad som ska ha uppnåtts i 
år tre. Det är, som Camilla beskriver det, lite utav ett ”hopplock” av olika kunskapskontroller inom 
ämnet, sorterat av författaren i olika steg.  
 
Camilla förklarar att hon valde det materialet för att hon ”behövde någonting för att veta, att jag 
liksom inte går igenom samma sak igen”, så att hon istället för att fortsätta använda tid till att gå 
igenom något som eleverna redan kan flytande, kan ägna sig åt att hjälpa dem med det de behöver. 
Hon säger att hon inte vet om hon kommer att fortsätta använda just det här materialet för den 
bedömningen, men än så länge är det vad hon tycker fungerar bäst.  
 
– Cirkeln 
Beatrice berättade om ett material som de har tagit fram gemensamt på skolan där hon arbetar. Det 
kan med ett samlande namn kallas för cirkeln, och är än så länge utvecklat för ämnena svenska och 
matematik (se bilaga 6). Utformningen av cirkeln började med ett bedömningsmaterial för 
matematik kallat Räknehuset. Beatrice och de övriga lärarna tyckte att grundidén för materialet var 
bra, men att det var upplagt på ett allt för förvirrande sätt för att eleverna skulle kunna känna sig 
delaktiga i sin kunskapsutveckling. De utformade då en cirkel som med utgångspunkt från mitten 
tar upp alla de nivåer som eleverna ska ta sig igenom enligt kursplanen i matematiks mål för år 5.  
 
Cirkeln fylls i stegvis med olika färger, en färg för vartdera skolåret. Färgläggningen gör läraren 
tillsammans med eleven medan de samtalar om vad som har gjorts och vad eleven ska sikta på 
närmast. Med hjälp av de olika färgmarkeringarna kan såväl eleven som läraren och elevens 
föräldrar tydligt se vilken utveckling som har skett och hur mycket de faktiskt har lärt sig.  
 
– Min bok 
Hanna använder sig av ett material liknande portföljbedömning för att visa på elevernas individuella 
utveckling inom skrivandet genom de skolår som hon följer dem. Hon kallar materialet för Min bok. 
Det är en tom bok som hon låter eleverna klistra in utvalda texter i, texter som de själva har skrivit 
och blivit nöjda med. Hon påpekar att även en elev som har lärt sig skriva utvecklas vidare i sin 
skrivning, men det är sällan som den utvecklingen uppmärksammas för eleven själv. Med hjälp av 
bokens samlade texter kan även eleven själv se den stegvisa utvecklingen som har skett, före och 
efter det att eleven lärt sig skriva. Det är dessutom ett mycket trevligt arbete att ge till eleven när 
denne ska gå vidare till en annan skola, menar Hanna.   
 
– Kunskapshuset 
Kunskapshuset (se bilaga 7) är ett stort hus som ritats upp i genomskärning på ett större papper. 
Huset tar Pias elever med sig hem inför utvecklingssamtal och fyller i för att ge en grund att utgå 
från under samtalet. Huset består av olika rum, varje rum står för ett ämne, Pia nämner exemplen 
Mitt rum (Vad eleven tänker om sin egen insats i skolan), Klassens rum (hur eleven trivs med 
klassen och klassrummet) och Rörelserummet (Gymnastiken). I rummen har Pia skrivit frågor som 
hon vill att eleven svarar på inför samtalet och det fungerar som en utvärdering av undervisningen, 
gjord av eleven, där eleven får tänka till om vad den kan, inte kan och vill kunna. Diskussionen 
omkring huset under samtalet kompletteras ibland med arbeten som eleven gjort. 
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– HASBY  
Hanna använder sig av ett material som tydligt visar vad eleven kan inom matematiken. Det är ett 
flertal hus som ritats upp som en by. Materialet kallas HASBY8 (se bilaga 8). Varje hus har flera 
nivåer eller våningar som står för olika kunskaper inom det område huset representerar. När en 
kunskap är uppnådd färgläggs den våning som representerar kunskapen i fråga. Hanna sitter med 
eleverna när husen ska färgläggas och diskuterar med dem vad de kan och vad de behöver öva på. 
Hon menar att det blir lätt att se hur utvecklingen inom matematikämnet går genom att titta på 
husen och använder sig av materialet på utvecklingssamtalen hon har med föräldrarna för att 
konkret kunna visa vart eleven i fråga ligger i ämnet. 
 
Gemensamma verktyg 
Ett verktyg som det visade sig att alla respondenter utom Pia och Hanna säger sig använda, är LUS. 
Beatrice, Jenny och Maria uttrycker sig alla mer eller mindre positivt om verktyget. Camilla menar 
däremot att hon inte är ”sådär jätteförtjust i det”, då hon finner det svårt att veta vad som är rätt 
tolkning av de nivåer som är angivna för läsutvecklingen på schemat och att det på grund av detta är 
lätt att bedömningen blir subjektiv. Att Pia inte använder verktyget beror på att det inte har 
introducerats ännu på den skola där hon arbetar, men det är på gång, eftersom hon och hennes 
arbetskamrater finner verktyget intressant och uppfattar det som en bra metod utifrån det som de har 
fått veta om LUS från bl.a. från andra lärare. Hanna nämner inte ens LUS när hon diskuterar de 
verktyg som hon använder sig av eller känner till. 
 
Pia och Maria använder sig båda av ett material som de kallar för H4- eller H5-blanketter som är ett 
test på läshastighet. En blankett består av en viss mängd lösa ord som eleven ska läsa för läraren 
som kontrollerar hur lång tid eleven tar på sig för att läsa ett visst antal ord.  
 
Jenny och Camilla utgår till viss del i sin bedömning från de mål som står i kursplanen för 
respektive ämne. Beatrice använder sig av Cirkeln, som är ett material utarbetat efter kursplanens 
mål i matematik och Camillas diagnosmaterial utgår även det från målen i kursplanerna för svenska 
och matematik. 
 
Tabell 5: Verktyg 
Namn Verktyg 
Jenny Muren, portfolio, LUS, kursplanerna 
Pia Kunskapshuset, H4, H5 
Camilla Diagnos-pärmar, LUS, kursplanerna 
Beatrice Cirkeln, LUS 
Hanna Min Bok, HASBY 
Maria H4, H5, LUS 

 
Tabellen ovan sammanfattar vilka verktyg som används av respektive respondent. 
 
4.4.3 Valet av verktyg 
Orsaken till varför ett verktyg används kan påverka synen på verktyget så väl som synen på vad 
som är ett bra respektive ett sämre tillvägagångssätt för bedömning av kunskap. Detta var grunden 
till att jag ställde en fråga som specifikt rörde hur detta val av verktyg skett.   
 
Valet av verktyg och metoder för bedömning är något som de flesta av respondenterna besvarade 
som något gemensamt för alla på den skola där de arbetar. Jenny upplevde det som om det mesta 
bestäms ”uppifrån”, men efter en del funderande kunde hon sluta sig till att en hel del av arbetets 
form var gemensamma beslut. Hon påpekade dock att arbetet med en det av verktygen, så som LUS 
är kontrollerat av rektor för att ”det ska göras riktigt och lämnas in”.  
 
                                                           
8 HAS är här en förkortning, de första bokstäverna i namnet på de tre skolor som har arbetat fram materialet 
tillsammans. BY kommer utav att husen kan sägas bilda en by tillsammans. 
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Maria och Camilla upplevde även de denna form av delvis styrning från rektorn vilka verktyg som 
används, men fann samtidigt att den större delen av arbetssättet och metoderna som de använde var 
helt självvalda och påpekade båda två att de hade stor valfrihet i sitt arbetssätt. 
 

Och då har man tentaklerna ute, man får jättemycket information från läromedelsföretag och sådant, och 
jag tittar ofta, vad vill jag? Jag vill att barn är delaktiga i sin kunskapsutveckling. Då tänkte jag, då provar 
man och det här, men det här tror jag på, så, så har det varit. Eller så har man hört med andra kollegor 
som har jobbat med andra saker. Ja mer så här; ja men gud det där stämmer ju med min syn på 
kunskapsutveckling. (Beatrice) 

 
Beatrice arbetar även hon mycket självständigt med sitt val av metoder, men hon lade istället stor 
vikt vid att de alla samarbetade i arbetslaget och gemensamt arbetar fram metoder som fungerar för 
dem alla. Endast Hanna och Pia menade att valet av arbetsform och metoder för bedömning är 
bestämt gemensamt, utan påverkan ”uppifrån”, som Jenny uttryckte det, även om Pia medger att 
hon mer har tagit till sig det som fanns på skolan när hon började arbeta, än att hon har valt något 
eget arbetssätt.   
 
Tabell 6: Valet av verktyg 
Namn Valet av verktyg 
Jenny Gemensamt på skolan och ”uppifrån” 
Pia Gemensamt på skolan 
Camilla Gemensamt på skolan och ”uppifrån” 
Beatrice Gemensamt på skolan och själv 
Hanna Gemensamt på skolan 
Maria Gemensamt på skolan och ”uppifrån” 

 
I tabellen ovan presenteras en kort sammanfattning av hur de valt de verktyg som de använder sig 
av vid kunskapsbedömning. 
 
4.4.4 Bedömningens form 
Hur kunskap bedöms, vilka metoder som ska användas för att synliggöra kunskap, finns det många 
åsikter om och även många metoder. Görs bedömningen på samma sätt oberoende av kunskapens 
form eller varierar metoden med vilken kunskap som ska synliggöras? Det är vad som kommer att 
tas upp här. 
 
De olika ämnena bedöms på samma eller liknande sätt, enligt Jenny. En metod för alla ämnen är 
tillräckligt, menar hon, så länge som metoden fungerar, en åsikt som hon delar med Camilla. 
Camilla medger dock att det finns vissa svårigheter att ”mäta olika ämnen på samma sätt”, men att 
det beror på ”vad man vill få för svar”. Hon menar att den bästa formen för bedömning är samtal 
med eleverna, något som fungerar i alla ämnen enligt henne. Att ”föreslå nya vägar att tänka” är 
mycket lättare att göra muntligt, konstaterar hon och har medhåll av Hanna.   
 
Beatrice, Pia, Hanna och Maria håller med Camilla när hon säger att formen för bedömning beror 
mycket på vilken form av kunskap som det handlar om. Det blir olika metoder för bedömning som 
används i olika ämnen, just för att kunskaperna skiljer sig åt till formen, menar Hanna. Liksom 
Camilla menar hon att de ”mer mekaniska färdigheterna, som inom svenska och matte, är lättare att 
bedöma skriftligt” än ämnen som So där helt andra kunskaper ligger i fokus för bedömningen. 

 
Om man säger, med svenska och, med SO:n då, då är det ju helt annat, för då ska man ju liksom, då är det 
ju upplevande om hur de reflekterar över saker, så då kan man ju inte sätta sig och få ”hur tänker du kring 
det här begreppet?” Om jag säger matte. SO blir ju andra bedömningar, så här, vad är det då? Men man 
vill ju att de ska, om man säger att de ska reflektera över det. (Beatrice) 

 
Alla respondenterna är överens om att ämnena svenska och matematik är lättast att bedöma 
utvecklingen inom, just eftersom det kan göras tydliga skriftliga kontroller av elevernas kunskaper. 
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Inom So medger Jenny att varken hon eller hennes kollegor har en fast metod för bedömning, men 
att de arbetar på en likadan modell för det ämnet som för de övriga på skolan. De övriga fem 
respondenterna är alla eniga om att samtal med eleverna är den bästa formen för bedömning inom 
So-ämnet, liksom inom No. Hanna utgår från elevernas förkunskaper när hon ska inleda ett arbete 
och gör, liksom Pia, en muntlig utvärdering under arbetets gång och i efterhand som visar på vad 
eleverna har lärt sig av det som de har gått igenom.  
 
Tabell 7: Bedömningens form 
Namn Bedömningens form 
Jenny Samma i alla ämnen 
Pia Bedömningen beror på kunskapen, bästa bedömningen görs med samtal 
Camilla Samma i alla ämnen, bedömningen beror på kunskapsformen, bästa bedömningen med samtal 
Beatrice Bedömningen beror på kunskapen, bästa bedömningen görs med samtal 
Hanna Bedömningen beror på kunskapen, bästa bedömningen görs med samtal 
Maria Bedömningen beror på kunskapen, bästa bedömningen görs med samtal 

 
Tabellen ovan sammanfattar respondenternas uppfattningar om bedömningens form i olika ämnen.  
 
4.4.5 Prov, läxor och diagnoser 
Verktyg för skapande av och mätning eller bedömning av kunskap kan variera i sin form, men de 
vanligaste kan samlas under benämningarna prov, läxor och diagnoser. Synen på dessa verktyg och 
huruvida de används, samt den utformning de har i den mån de används är vad som kommer att 
redovisas i detta avsnitt. 
 
Camilla och Hanna tror inte på användning av prov för att mäta kunskaper. De föredrar båda att 
betrakta och samtala med eleverna framför det som de kallar för ”poängräkning”. Camilla påpekar 
att det inte är säkert att det är all kunskap som kommer fram vid en provsituation, speciellt med 
tanke på de elever för vilka det ”låser sig fullständigt, just för att någon säger att det är prov”. Som 
en utvärdering av läraren ser Hanna ett prov som möjligen användbart, något som kan visa ifall 
läraren behöver ändra taktik eller inte i sin undervisning för att fler elever ska lära sig, men i stora 
drag ser hon prov som något ”förlegat” som ”inte passar in i dagens skola”. Inte heller Beatrice 
använder sig av prov. 
 
Jenny är däremot öppen för tanken att använda sig av prov för att undersöka vad eleverna har lärt 
sig, men det ska inte vara den enda bedömningen, påpekade hon. 
 

”Det kan finnas som ett moment av många, men jag är inte emot det, för eftersom jag tycker att, ja men 
alla barn är ju olika, och för vissa är det en väldigt bra form. Men det ska inte finnas bara det.”(Jenny) 

 
Pia håller med Jenny om att det inte bör vara enbart prov som används vid bedömning, men är i 
övrigt kluven vad gäller provets vara eller inte vara. Hon, liksom Maria, ser både för- och nackdelar 
med prov som bedömningsverktyg. Både Pia och Maria använder sig av prov i varierande grad, 
men de är båda noga med att meddela att proven inte är det enda som används. ”Man måste variera 
sig”, menar Pia. Maria påpekar alla elevers olikheter i hur de uttrycker sin kunskap och att alla 
borde ha rätten att få visa sin kunskap på det sätt som passar dem bäst, även om hon själv kanske 
helst ser en annan utformning på proven som görs än den form som finns idag.   
 
Maria har en teori om att proven behövs för att undvika en ”låt gå” – mentalitet hos så väl elever 
som lärare. Hon tror att någon form av prov behöver användas som en sorts motivation för eleverna 
att studera även sådant som kanske inte intresserar dem, men som de behöver kunna för att klara sig 
vidare i livet. 
 

Jag är inte så här; ”Bort med alla prov och alla betyg!” så kan jag ju inte säga va, för jag tror att vi 
behöver det, men det ska vara bra tester och bra prov. (Maria) 
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Vad gäller läxor är det något som alla respondenterna använder sig av. De ser läxan som en bra 
möjlighet för eleverna att träna extra på sådant som kräver mer tid i anspråk än vad som kan ges i 
skolan. Läxan kan även, enligt dem alla, fungera som en information till föräldrarna om vad deras 
barn arbetar med i skolan. De har alla enhetligt läsläxa som en stadigt återkommande läxa, men 
formen på den läxan skiljer sig något åt mellan respondenterna.  
 
Jenny utformar den som en text anpassad efter elevens läsförmåga. Texten ska eleven läsa för en 
förälder hemma och Jenny lyssnar av eleven i skolan efteråt. Camilla ger läsläxan en gång i veckan 
och menar att läxans utseende ofta beror på vad de arbetar med annars i skolan och Pia brukar ge en 
läsläxa som ska testa mest läsförståelse. Den är i storlek med ungefär en boksida, som eleven läser 
hemma för föräldrarna. 
 
Beatrice ger eleverna en varsin bok att läsa i kontinuerligt hemma. Hon hjälper dem till en början att 
välja en bok som passar för deras läsnivå, och sedan får de gradvis själva börja låna sina böcker i 
skolbiblioteket, när de själva känner att de vet vilken nivå som passar dem bäst. När de har läst 
boken klart ska de presentera den för klassen och Beatrice kan vid då liksom när hon lyssnar på 
elevens läsning göra en bedömning av hur bra boken var för eleven. Om eleven inte kan säga vad 
boken handlat om är det ett tydligt tecken på att den eleven behöver en bok som är på en lägre nivå, 
menar Beatrice.  
 
Hanna och Maria använder sig båda av en läslära som finns i tre olika svårighetsgrader (Läs med 
oss). Alla böcker har samma innehåll men är anpassade med olika svåra texter beroende på vilken 
bok eleven läser. Läsläxan består utav att eleverna läser en av texterna i boken hemma och i skolan 
diskuterar de texten och arbetar runt den.  
 
Matteläxa är även det en läxa som alla respondenter använde sig av. För Jennys del är läxan en 
stencil med uppgifter som hänger ihop med vad de arbetar med inom matematiken i skolan, medan 
Camilla, Hanna och Maria satsar mer på praktiska utformningar av matteläxan. Camilla vill ha 
praktiska övningar för att kunna engagera föräldrarna mer i vad deras barn gör i skolan, säger hon, 
samtidigt som eleverna får en möjlighet att omsätta sina kunskaper i praktiken och på så sätt kan se 
att de kan använda det de får lära sig.  
 
Beatrice, Pia och Maria kan även ge tabellräkning som en läxa till de elever som behöver öva in 
tabellerna för att få mer flyt i räknandet. Beatrice utgår från vad var och en av eleverna behöver 
träna på personligen och ger dem läxa efter vad som är viktigt för dem att träna på. Hon poängterar 
att hon arbetar mycket med att eleverna ska kunna skapa fungerande strategier för räknandet och 
har, liksom Maria, ett flertal hjälpmaterial för detta tillgängligt i klassrummet. Pia berättar att hon i 
matematiken börjar med ”lilla plus” och går sedan vidare därifrån med eleverna i den takt de 
utvecklar sin förståelse. Läxorna är oftast stenciler med tabellräkning för att eleverna ska få 
möjlighet att öva även utanför skoltid. Hon är dock noga med att poängtera att det inte ska vara för 
mycket läxor. Hon förklarar att hon brukar fråga eleverna med jämna mellanrum ifall de tycker att 
det är för mycket läxor för att inte eleverna ska känna att de får alldeles för mycket att göra hemma.  
 
Hanna och Maria använder sig utav en särskilt utarbetad läxbok som innehåller olika läxor där 
många uppgifter är praktiska och engagerar föräldrarna. Hanna använder gärna läxorna i den här 
boken för att ge eleverna en uppgift som de kan berätta om för sina kamrater för att öva på att tala i 
grupp samtidigt som de har fått träna på det ämne läxan har behandlat.  
 

det är väldigt nyttigt också, att vi får med det också. Att ha någonting att berätta, för ibland kan det bli så 
här att ”Nej men jag har ingenting att berätta” om man ska berätta om helgen… här har de ju alltid något 
att berätta då, om, och så får de gå fram och stå inför klassen och visa då och det tycker de är kul också. 
Det är en bra övning. (Hanna)   
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Maria uttrycker en positiv inställning till den här formen av läxa, men berättar att föräldrarna inte 
alltid har varit så optimistiska över att behöva delta i uppgifterna som deras barn har fått med sig 
hem.  

 
En diagnos är, för mig, att jag ser, vad de behöver träna mer på. Barnen behöver inte veta att det heter 
diagnos, nu står det, det på dem här då, men de vet egentligen inte, ”diagnos?”, men jag har förklarat, det 
är ungefär som att gå till doktorn, doktorn kollar vad det är för fel, och så kan man åtgärda det. (Pia) 

 
Diagnoser är även det något som används av alla respondenter. Hur de använder skiljer sig däremot 
lite åt. För Jenny är en diagnos ”någon form av test eller prov på att man har förstått det man har 
jobbat med”, ett uttalande som stämmer bra överens med vad Camilla och Hanna tycker. Pia 
använder diagnoser för att, som hon säger, ” se, hur svårt man har för vissa moment”, och då främst 
inom matematiken, liksom Jenny. Maria har svårt för att definiera vad en diagnos är, men tänker 
mest på det som en ”mindre allvarlig” form av prov, men att det ”kanske är samma sak”, fast med 
olika namn.    
 
Jenny, Pia och Maria använder sig av diagnoser efter varje moment eller kapitel i matteboken för att 
kunna kontrollera vad eleverna har förstått och vad de behöver mer övning på. Diagnoser bör dock 
helst kompletteras med annat inför en bedömning menar Jenny. 
 
Camilla använder sig av diagnoser i svenska och matematik för att veta vad hon kan ta upp med 
eleverna och vad de har gjort tidigare. De nationella diagnoserna som görs i år två en gång om året 
är hon dock tveksamt inställd till och tar åter igen upp den subjektiva bedömningsfaktorn.  
 

”Alltså, jag skulle vilja se en form som funkar bättre. Jag undrar vem, alltså, är de bara gjorda för att jag 
ska ha dem som redskap så skulle jag ha gjort dem annorlunda, då skulle jag inte ha låtit dem få sitta och 
skriva och inte få fråga något. Utan, då skulle jag ha använt dem mer som, med någon gruppuppgift och 
använt många fler frågor som gruppuppgifter, diskutera och lyssna vad de tänker istället.” (Camilla) 

 
Hanna konstaterar att hon ”använder nog bara diagnoser”, eftersom hon ser dem som en mer verklig 
kunskapsmätning än prov, som för henne mer innebär en ”onödig poängräkning”, istället för en 
kontroll av vad som verkligen har lärts. Beatrice gör sina diagnoser som någonting praktiskt, hon 
samtalar med eleverna var och en för sig och låter dem berätta och visa vad de kan och vad de 
själva känner att de behöver träna på. 
 
Tabell 8: Prov, läxor och diagnoser 
Namn Prov, läxor och diagnoser 
Jenny Prov tänkvärt, läs- och matteläxa, diagnos= prov på att man har förstått det man har jobbat med 
Pia Prov, läs- och matteläxa, diagnos = ”kollar vad som är fel, så att det kan åtgärdas” 
Camilla Inte prov, läs- och matteläxa, diagnos= prov på att man har förstått det man har jobbat med 
Beatrice Inte prov, läs- och matteläxa, diagnos= utvärderande samtal 
Hanna Prov kan utvärdera lärare, läs- och matteläxa, läxboken, diagnos= prov på att man har förstått 

det man har jobbat med 
Maria Prov motiverar inlärning, läs- och matteläxa, läxboken, diagnos = prov? 

 
Tabellen ovan sammanfattar om respondenterna använder prov som bedömningsverktyg, vilken 
sorts läxor de ger eleverna på stadig basis samt vad en diagnos är för dem.  
 
4.4.6 Elevdeltagande 
Elevens deltagande i lektionen kan vara en viktig grund för den slutgiltiga bedömningen av denna 
elevs kunskapsutveckling. Syftet med att ställa en fråga som behandlade detta var att se huruvida 
vikten av deltagandet i lektionsaktiviteter varierade mellan olika lärare samt vilken syn var och en 
av respondenterna hade på kopplingen mellan deltagandet och kunskapsutvecklingen. Här redovisas 
de svar som berör denna fråga. 
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Jo, jag är inte någon som står och pratar jättemycket, utan jag försöker få med dem, och att de berättar 
och, nej det tycker jag är utvecklande, att de gör det. Att de hjälper till, ja, eller berättar. Att vi pratar 
mycket, och då är det ju inte bara jag som pratar utan, barnen också. Det tycker jag är bra. (Jenny) 

 
Jenny, Camilla, Pia och Maria ser elevens aktiva deltagande på lektionerna som en viktig 
bedömningsgrund. De menar alla att aktivitet på lektionen hjälper lärandet, men de påpekar också 
att det inte enbart är deltagandet i sig som ska räknas vid den slutliga bedömningen, men att det helt 
klart hör till den.  
 
Hanna däremot menar att hon inte tar med elevernas deltagande i bedömningen. Hon håller med om 
att det är viktigt med aktivitet, men framhåller att det ”finns många olika sätt att vara aktiv på”. 
Beatrice tycks vara av samma åsikt. Hon säger att ”det beror på vad jag vill” och förklarar att hon 
ser till vad varje enskild elev behöver träna på när hon gör en bedömning och tar då med det som är 
viktigt, som t.ex. förmåga att tala i grupp, ifall det är något som eleven behöver träna på.  
 
Alla respondenterna är eniga om att ett aktivt deltagande i lektioner är bra för elevernas lärande och 
alla uppmuntrar de sina elever till att ”våga” mer. Camilla, Hanna och Pia medgav att de var 
medvetna om att inte alla elever är aktiva av sig själva, men de förklarar att de försöker se till att 
även dessa elever kommer med i diskussioner och får möjlighet att ”svara på frågor”. Att en elev 
inte vill prata eller svara på en fråga inför en större grupp kan vara lika mycket på grund av blyghet 
som något annat, menar Hanna. Därför är det viktigt att samtala med eleven för att få reda på vad 
som är orsaken så att problemet kanske kan lösas. 
 
Tabell 9: Elevdeltagande 
Namn Elevdeltagande 
Jenny Bedömningsgrund, aktivt deltagande bra för lärandet 
Pia Bedömningsgrund, aktivt deltagande bra för lärandet 
Camilla Bedömningsgrund, aktivt deltagande bra för lärandet 
Beatrice Inte bedömningsgrund, olika sätt att vara aktiv, aktivt deltagande bra för lärandet 
Hanna Inte bedömningsgrund, olika sätt att vara aktiv, aktivt deltagande bra för lärandet 
Maria Bedömningsgrund, aktivt deltagande bra för lärandet 
 
I ovanstående tabell redovisas kort vilka respondenter som ser elevens deltagande på lektionerna 
som en bedömningsgrund samt hur de ser på aktivt deltagande. 
 
4.4.7 Den viktigaste färdigheten 
I varje skolämne ingår en rad färdigheter som är karaktäristiska för ämnet i fråga, t.ex. färdigheten 
att räkna med addition som hör till ämnet matematik. Olika sorters kunskap ges olika värden 
beroende på i vilket sammanhang kunskapen eller färdigheten nämns. Vilken utav dessa färdigheter 
som av läraren anses vara den viktigaste att eleverna lär sig är av betydelse för vad som prioriteras 
när undervisningen byggs upp, vilket är orsaken att denna fråga ställdes i undersökningen.  
 

”Om du inte kan läsa då blir stavningen drabbad, och skrivandet och så där, och fantasin, alltså, man lär 
sig, av att läsa så lär man sig ju hur andra tänker och kan skapa mer själv, och matten blir oerhört 
drabbad, för kan du inte läsa, då sänker du matten också. Så att, lika OÄ och hela, SO, NO, alla ämnen i 
stort. Det är i slöjd, du kan ju inte läsa eller i hemkunskap, du kan ju inte läsa ett recept om du inte kan 
läsa. Så läsningen, alltså, det är jag… Kan man det, så kan man det mesta sedan.”(Camilla) 

 
Alla respondenter, utom Hanna, nämnde förmågan att läsa som den viktigaste färdigheten för 
eleverna att lära sig i skolan, tätt följt av skrivandet. Hanna menar att det egentligen inte finns 
någon färdighet som är mer viktig än någon annan. Hon påpekar att det är individuellt vad som 
betyder mest för elevens lärande. ”Barn lär sig så olika”, menar hon. Hon medger att läsning och 
skrivande är centralt för mycket av lärandet, men det är ändå individuellt vad som är bäst. 
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Hanna nämnde däremot att förmågan att se sin egen kunskapsutveckling är någonting som är viktigt 
för varje elev som person. För eleven är det viktigt att kunna se vad han eller hon själv behöver 
mest träning i för att klara sig i samhället, menar hon och får medhåll av Beatrice.  

 
Får eleverna syn på det här och tycker att de själva har, delaktighet och att de känner att det beror på mig 
mycket och att de känner att det är roligt också, då har man ju mycket vunnet. (Hanna) 

 
Beatrice nämner även, liksom Jenny och Maria att de grundläggande färdigheterna i matematik är 
mycket viktiga, som att förstå den enklaste matematiska begreppen och att ha en god taluppfattning.  
 
Tabell 10: Den viktigaste färdigheten 
Namn Den viktigaste färdigheten 
Jenny Läsa 
Pia Läsa 
Camilla Läsa 
Beatrice Läsa, att se sin kunskap 
Hanna Alla lika viktiga, att se sin kunskap 
Maria Läsa 

 
Tabellen här ovanför sammanfattar vilken färdighet respondenterna anser är den viktigaste för 
eleverna att lära sig.   
 
4.4.8 Tyst kunskap 
Något som jag märkte efter att jag gjort intervjuerna var att många av respondenterna kom in på 
något som brukar kallas för ”tyst kunskap”, d.v.s. den kunskap som lärare tycks besitta utan att 
kunna sätta ord på vad det är. Denna form av kunskap är mycket avgörande vid bedömning av 
elevers kunskaper och jag tänkte därför ge detta ämne en plats i arbetet. 
 

Med mycket erfarenhet då, så kan man göra en bedömning, lättare då, tror jag, än när man har liten 
erfarenhet. Men har man mött så många elever, och vet då ungefär utvecklingsstadiet också, hur långt de 
har kommit och så i sin utveckling. (Hanna) 

 
Hanna och Camilla säger båda två att de ”tydligt kan se” ifall deras elever har förstått det de talar 
om. De nämner båda två dessutom att bedömningen av eleverna görs lättare av en lärare med ”mer 
erfarenhet”. Camilla förklarar till exempel att en del moment har hon gjort tillräckligt ofta för att 
kunskap om hur kunskap syns, och vad som krävs, så att säga ”sitter i ryggen”. Om en lärare har 
eleverna hela dagarna så tror Camilla att den ”ser rätt bra ändå vart de ligger” i 
kunskapsutvecklingen.  
 

Jag skulle kunna rabbla i stort sett vad varje elev kan och hur långt de har kommit i sin 
kunskapsutveckling. (Jenny) 

 
Jenny pratar om hur bedömning görs och för själv på tal den ”kunskap som inte skrivits ner” av 
tidigare lärare. Hon framhäver vikten och behovet av att vetandet skrivs ner av hänsyn till de lärare 
som kommer efter. Samtidigt medger hon att hon själv egentligen har ” allt i huvudet”.  
 
Beatrice, Pia och Maria är mer vaga i sina uttalanden. Beatrice är noga med att peka på sin ”goda 
kontakt” med eleverna och hur hon gör sina bedömningar mycket utifrån samtal med dem. Pia 
kommenterar en fråga om huruvida hon antecknar det som sker under lektionstid med att peka på 
huvudet och säger att ”det mesta lägger man nog här inne”.  Maria nämner i förbigående att hon 
tycker att ”man lär känna barnen ändå”, när hon diskuterar sin åsikt om betyg. Hon är dessutom 
mycket noga med att poängtera att all bedömning i grunden är subjektiv, eftersom den kommer från 
”en själv”.  
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Tabell 11: Tyst kunskap 
Namn Tyst kunskap 
Jenny Allt i huvudet, kunskap borde skrivas ner åt nästkommande 
Pia Det mesta i huvudet 
Camilla Ser förståelse, ”Sitter i ryggen” 
Beatrice ”God kontakt med eleverna” 
Hanna Ser förståelse 
Maria ”Lär känna eleverna ändå, utan betyg” 

 
I tabellen ovan sammanfattas de uttalanden respondenterna gjort som tyder på det som kallas för 
tyst kunskap inom läraryrket. 
 
4.5 Förmedlingen av bedömningen 
Här redovisas svaren på en fråga om hur förmedlingen av kunskapsbedömningen till föräldrar och 
elever görs. 
 
Alla respondenter förutom Maria betonar tydligt relevansen av elevernas delaktighet i förmedlandet 
av bedömningen. Beatrice och Jenny talar om hur de sitter tillsammans med eleverna när de ska 
färglägga cirkeln respektive muren för att diskutera och visa på hur långt de har kommit i sin 
kunskapsutveckling och vart de ska sedan. De vill båda uppmuntra eleven till att själv dra egna 
slutsatser om hur utvecklingen har gått och Beatrice brukar låta eleven själv berätta om Cirkeln och 
de mål som nåtts för föräldrarna när det är utvecklingssamtal.  
 

Och det jobbar vi ju med redan från ettan att de ska verkligen tänka till, vad behöver jag träna på, och vad 
kan jag? Och sätta ord på det, så att du vet att när de är här, det är ju, deras egen liksom, det är deras egen 
skull och att föräldrarna ska också veta vart de befinner sig, än att jag sitter och berättar för föräldrarna 
och då använder ju barnen sina egna ord, då blir det ju liksom, då blir det bra. (Beatrice) 

 
Camilla, Hanna och Pia försöker se till att varje elev varje dag får en liten del av den bedömning 
som görs av deras kunskap genom att samtala med dem under lektionerna. Inför 
utvecklingssamtalen brukar Camilla sedan skicka ut ett informerande brev till föräldrarna där hon 
har skrivit ner det som ska diskuteras och vilken bedömning hon har gjort. Tanken är, menar 
Camilla, att brevet ska ge föräldrarna så väl som eleven en möjlighet att tänka igenom 
diskussionspunkterna för att få tid till att komma på eventuella frågor som de vill ha svar på. Pia 
framhäver vikten av att tala om för eleven när de inte tycks ha förstått vad som menats och att 
förklara vad som kan göras för att de ska förstå, innan de bedöms slutgiltigt. 
 
För alla respondenterna är utvecklingssamtalet den huvudsakliga informationsvägen till föräldrarna 
vad gäller förmedling av bedömningen. Under dessa samtal använder sig alla utom Camilla utav 
elevarbeten eller ett konkret bedömningsmaterial för att visa på ett enkelt sätt vart eleven ligger i 
kunskapsutvecklingen och för att kunna peka på vad som behöver göras vidare. Beatrice låter som 
sagt eleven själv visa och prata om cirkeln som de gemensamt fyllt i, och Jenny presenterar och 
diskuterar själv muren samt det insamlade materialet i elevens portfolio med föräldrarna.  
 
Pia utgår i sina utvecklingssamtal från kunskapshuset, ett hus som ritats upp med olika rum på ett 
stort papper. Eleverna tar med sig huset hem inför ett utvecklingssamtal och skriver vad de själva 
tycker om sina kunskaper, vad de behöver träna mer på och liknande i de olika rummen, där vart 
och ett av rummen representerar ett särskilt ämne. Det är huset som får stå som grund för samtalen, 
men ibland kan Pia även ta med arbeten som eleverna har gjort.    
 
Hannas samtal med föräldrarna brukar byggas upp omkring elevarbeten, eventuella anteckningar 
som gjorts om elevens utveckling och det som skrivits ner av specialläraren. Hon använder sig även 
av HASBY, som hon sitter och fyller i tillsammans med eleven inför ett samtal, för att visa på 
elevens matematiska förmågor och det samlade materialet i Min bok för den elev samtalet berör. 



 

 33

Maria använder sig av IUP (individuell utvecklingsplan), dokumentation av elevernas arbete i 
övrigt och de nationella diagnoserna som görs i år 2 när hon ska förmedla sin bedömning till 
föräldrarna.  
 
Utöver utvecklingssamtalen påpekar alla respondenterna att föräldrarna mest får information från 
skolan genom de läxor eleverna har med sig hem. Pia menar dessutom att många föräldrar som har 
kvar sina barn på fritids ofta tittar på vad eleverna gjort när de kommer för att hämta sina barn. Hon 
förklarar att de har det mesta materialet synligt, så som teckningar på väggen och elevarbeten i 
pärmar.  
 
Tabell 12: Förmedlingen av bedömningen 
Namn Förmedlingen av bedömningen 
Jenny Elevdelaktighet, genomgång av muren med elev, utgår från muren på utv.samtal9

Pia Elevdelaktighet, ger eleven bedömning varje dag i samtal, utv.samtal 
Camilla Elevdelaktighet, ger eleven bedömning varje dag i samtal, brev innan utv.samtal med info, utgår 

från brev under utv.samtal 
Beatrice Elevdelaktighet, genomgång av cirkeln med elev, eleven berättar för föräldrarna på utv.samtal 
Hanna Elevdelaktighet, genomgång av HASBY med elev, ger eleven bedömning varje dag i samtal 
Maria IUP, nationella diagnoserna i år 2– förmedlas till föräldrar under utv.samtal 

 
Tabellen här ovanför sammanställer respondenternas tillvägagångssätt vid förmedlingen av 
bedömningen. 
 
4.6 Tankar om betyg 
Den oundvikliga frågan om betyg väckte blandade känslor hos respondenterna. Här är deras tankar 
omkring betygsinförande i de tidigare åren, samt om betyg som ett redskap för bedömning. 
 

Alla elever måste ju i sådana fall ha rätt till sitt sätt att visa; ”Det här har jag lärt mig”. Och tyvärr tror jag 
inte att det är så, i skolan. Att alla barn får chans. För har man en klass med 21 barn, så har de ju 21 sätt 
att visa det på. Och det har vi inte, varken tid eller ork att göra, tror jag. Så att det slår fel för vissa, barn. 
Och det är ju klart, man kan diskutera, ska man ha betyg över huvud taget? (Pia) 

 
Ingen av respondenterna var positivt inställd till ett införande av betyg i de tidigare åren. Beatrice, 
Jenny och Pia menar att det skapar en negativ press på eleven. Att börja skolan med t.ex. ett IG är 
ingenting som hjälper eleven, menar Beatrice. Jenny uttrycker sig även uppleva betygsättningens 
gradering av kunskaperna som ett tävlingsmoment, ett uttalande som hon får stöd i av Camilla.  
 

Alla barn kan inte ta det tror jag. En del har faktiskt ganska stora problem på lågstadiet, men det kanske 
hinner ordna upp sig, med skrivning, med läsning… Ja, det beror ju på vad det är för kriterier, också, 
naturligt vis. (Pia) 

 
Pia är lite osäker på vart hon står i betygsfrågan, men menar att hon är mest av negativ åsikt. Betyg 
kan vara bra, säger hon, för de elever som ”kan ta det” och som ser det som en motivation till att 
lära sig mer. Men hon tror inte att dessa elever går att hitta i de tidigare åren. Hon nämner 
problemet med att få veta sina betyg först i åttonde året och därmed bara ha ett år på sig att ordna 
betyget inför gymnasiet, men vill ändå inte säga rent ut om hon tycker att betyg ska sättas tidigare. 
”Visst kan det vara positivt”, säger hon, ”Men vad som är positivt vet jag inte”. 
 
Beatrice säger att det enda positiva hon kan se med betyg är funktionen som morot, en motivation 
till att lära sig mer, men hon tycker ändå inte att det ska finnas i just de tidigare åren. Beatrice 
uttalande återfinns hos Jenny, Camilla och Maria. Jenny och Camilla finner vidare en positiv 
funktion med betyg när det gäller sökandet till vidare utbildningar efter grundskolan, eftersom 
betyg, som Camilla säger, är lättare att kontrollera kunskaperna med än med ett omdöme. Hon 
                                                           
9 Förkortning för ”utvecklingssamtal” 
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förklarar sig med att det annars blir ”någon stackars människa” som måste ”sitta och läsa igenom 
alla omdömen”. 
 
Hanna däremot ser inte heller den motiverande funktionen som positiv, ens i de senare åren. Betyg 
är bara av ondo, säger hon, och menar att den som behöver motivera sina elever till studier genom 
betygen har misslyckats med sin undervisning. Hon ser helst att eleverna istället får hjälp att inse att 
de ska lära sig för sin egen skull. Enligt Camilla och Jenny är det är bättre med en grundlig 
bedömning än att sätta ett betyg. Pia tror på en sorts lämplighetsprov som en ersättning för betygens 
vikt vid valet mot gymnasiet och menar att goda betyg i ett skolämne inte nödvändigtvis visar på 
goda egenskaper, eller god lämplighet, för det arbete eller den gymnasieinriktning som eleven vill 
söka sig till. Jenny, Camilla och Hanna tillägger att, precis som Pia antyder, inte alla kunskaper görs 
synliga i ett betyg på samma sätt som i en bedömning.  
 

Om man har ett grupparbete till exempel kanske jag är den som för ihop gruppen och socialt är jätteduktig 
och får alla att bli peppade, men sedan kanske jag inte är så jätteduktig på provet, eller när man lämnar in 
och då syns inte det på betyget. Allt, syns inte där, och man blir väldigt, dömd, och att det ligger som en 
press tror jag. (Jenny)  

 
Om eleven har ett problem så kvarstår det även om den har ett bra betyg eller inget betyg alls, säger 
Hanna. Betygen flyttar fokus från kunskap till prestation, fortsätter Hanna. Vad en elev kan måste 
en lärare kunna se utan att ha ett betyg framför sig, anser hon.  
 

Alltså betygen, tror jag inte, är, har så stor betydelse så, men du måste veta vart du har eleverna, du måste 
ha koll på hur de ligger, för dig själv. Att du har, för dina anteckningar, du har din egen bedömning av 
eleverna. Och sedan om det står en siffra eller en bokstav för det, tror jag är oväsentligt. (Maria) 

 
Jenny, Hanna och Pia nämner alla betygets negativa förmåga att ta bort, som Jenny uttrycker det, 
”glädjen i att jobba med något” i skolan. ”Det ska vara kul i skolan” menar de alla tre. Skolan borde 
gå ut på att man ska lära sig och att det är roligt att lära sig, säger Hanna. Kunskap behövs, och det 
måste gå ut till eleverna, fortsätter hon. Eleverna måste få förståelsen att det här gör de för sin egen 
skull. Tar eleverna till sig det blir det inte ”den här konkurrensen”, menar hon. 
 
Camilla, liksom Pia, tänker sig att betyg kan vara lättare att tolka av föräldrar och elever, än ett 
”långt omdöme”, det blir mer tydligt för dem om de ligger bra eller illa till, menar de. Camilla 
tycker däremot att det borde finnas en tydligare kursplan med uppnåendemål som betyget kan 
jämföras med, en kursplan i varje ämne och för varje årskurs, istället för en för femte och en för 
nionde året. Beatrice är inne på samma önskemål vad gäller bedömningen i skolan. Betyg är inget 
hon tror på, det behövs ett bättre verktyg för bedömning.  
 
Tabell 13: Uppfattningar om betyg 
Namn Uppfattningar om betyg 
Jenny Betyg i tidigare år dåligt, negativ press, tävlingsmoment, behövs vid sökning till vidare 

utbildning, kan funka som morot i senare år 
Pia Osäker, betyg i tidigare år dåligt, negativ press, senare år kan det behövas, kan funka som morot i 

senare år 
Camilla Betyg i tidigare år dåligt, tävlingsmoment, behövs vid sökning till vidare utbildning, kan funka 

som morot i senare år, tydligare kursplan behövs 
Beatrice Betyg i tidigare år dåligt, negativ press, kan funka som morot i senare år, tydligare kursplan 

behövs 
Hanna Betyg är bara av ondo, om betyg behövs som morot har läraren misslyckats, flyttar fokus från 

kunskap till prestation 
Maria Betyg i tidigare år dåligt, kan funka som morot i senare år 

 
Tabellen ovan sammanfattar respondenternas uppfattningar om betyg. 
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5. Diskussion 
 
Jag kommer att i detta kapitel utifrån redovisningen av resultaten som gjordes i föregående kapitel 
diskutera dessa utifrån teoretiska och personliga antaganden. Studiens syfte var att belysa 
yrkesverksamma lärares förståelse för kunskapsbegreppet och hur de gör i sin bedömning av elevers 
kunskaper, vilka verktyg för bedömning som används samt lärarnas inställning till och 
uppfattningar om betyg. 
 
Kapitlet är uppdelat i 3 delar efter övergripande teman som utgår från resultatdelens större rubriker. 
I slutet av varje avsnitt görs en sammanfattande slutsats. Jag kommer att börja med en diskussion 
kring respondenternas syn på kunskap för att sedan i nästa avsnitt gå in på huruvida de ser på 
kunskap som mätbar eller inte och hur deras bedömningsarbete är utformat. Jag kommer att i detta 
kapitel att för enkelhets skull referera till respondenterna som ”lärare”. Diskussionen avslutas sedan 
med ett avsnitt om respondenternas tankar omkring betyg, varpå kapitlet avslutas.  
 
5.1 Kunskapsbegreppet 
 
Studien visar på ett antal vaga definitioner av kunskapsbegreppet, lärarna går mer in på kunskapens 
form än på begreppsdefinitionen när de ska förklara vad kunskap är för dem.  
 

Kunskap är liksom allt. Allt livsnödvändigt man måste veta, så där. Även små barn liksom, har ju 
kunskaper. Kunskap i hur man lär sig att gå, allt sådant, allt för att fungera. (Camilla) 

 
Det är märkligt hur lite en person egentligen vet om det som sägs vara den huvudsakliga delen av 
det arbete personen har. I det här fallet handlar det om lärares kunskap om kunskap, något som bl.a. 
Imsen (1999) påpekar är själva grunden för bedömningsarbetet, ett arbete som utgör den 
huvudsakliga arbetsbeskrivningen för lärare jämte undervisning. Lärarna i studien är inte helt 
okunniga om begreppet, de visar på ett tänkande om kunskap uppdelad i olika former och motiverar 
sina respektive teorier, men de förklarar likväl inte vad kunskap är, endast hur det är. Maria gör 
t.ex. ett försök att förklara begreppet, men ger en del frågetecken när hon säger att en viss sorts 
kunskap inte är ”riktig kunskap” och på så vis delar hon, medvetet eller omedvetet, upp kunskap i 
två delar. Hon menar att kunskap som man inte har användning för inte är egentlig kunskap, 
eftersom kunskap enligt henne inte kommer till synes förrän den tas i användning. 
 
Resultatet från studien visar att lärarna överlag ser på kunskap som något praktiskt, framför allt 
något som syns och kan användas, ungefär som ett redskap. Tanken på kunskap som redskap kan 
sammankopplas med Piaget och konstruktivismens syn på lärande (Stensmo, 2007). Hanna gör 
dessutom ett tydligt konstruktivistiskt uttalande när hon beskriver sin syn på kunskap som ett 
redskap för problemlösning, något som kan kopplas vidare till den empiriska kunskapssynen som 
bland annat stöttas av Vygotskys teorier (Stensmo, 2007). Ännu en detalj som kopplar just Hannas 
sätt att lägga upp undervisningen till Vygotskys idéer om lärande utifrån stimulans är hennes 
uttalande om att hon ofta utgår från vad eleverna meddelar henne att de kan sedan tidigare innan 
hon planerar undervisningen för ett visst moment, för att veta vilken utgångspunkt hon har för att 
kunna motivera vidare lärande (jämför med Måhl, 2002, s.91). Dessutom utvärderar denna 
undervisning kontinuerligt fram till dess avslut för att kunna avgöra om metoden har resulterat i att 
eleverna har lärt sig eller inte. 
 
Vad jag har reagerat på i detta fall är att ingen av dem har tydligt sagt sig stötta någon av dessa 
teorier och tycks se sin syn på kunskapen som något mer eller mindre egenkonstruerat, trots att de 
alla delar synsätt när deras uttalanden undersöks. Denna likhet i tänkandet kan ha att göra med 
Piagets genomslagskraft inom pedagogiken sedan hans teorier kom i användning, lika så vad gäller 
Vygotsky. De konstruktiva idéerna om lärande skymtar även fram i läroplanen (jämför Lpo94), som 
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i sin tur står som grund för kursplanerna (Skolverket, 2004), så det är inte så svårt att lista ut hur 
lärarna kan ha kommit att forma sig så pass likartade teorier, även om det inte går att bevisa 
huruvida de gjort detta medvetet eller inte. Kan det vara så att dessa teorier som har stått som grund 
för vårt samhälles syn på lärandet har funnits med så länge att de närmast blivit självklara och 
därför inte ifrågasätts? 
 
Det sammanhang i vilket kunskap blir till är av stor betydelse för hur kunskapen kan användas 
(SOU 1992:94, jämför Moreland, Jones & Northover, 2001). Studien visar att lärarna uppfattar 
kunskapsprocessen som något som uppnås på praktisk väg (jämför Korp, 2003 och Linde 2003), de 
tror på att lärandet stimuleras av samtal, Camilla, Hanna och Pia förklarar t.ex. att de varje dag 
samtalar med eleverna om deras kunskapsprocess och diskuterar med dem hur de kan utveckla den. 
Deras teori stämmer även i detta fall väl överens med Piagets tankar (Stensmo, 2007). Beatrice 
framhäver tydligt sina tankar om vikten av att eleverna blir medvetna om sin egen kunskapsprocess 
och vilka sammanhang som gynnar deras lärande (jämför Pettersson, 2006 och Lpo94), något som 
vidare innebär att eleverna i konstruktivismens anda måste engageras i och uppmuntras till samtal 
samt få möjlighet och övning i att formulera sig och pröva argument (SOU 1992:94), något som de 
flesta av lärarna i studien visar sig vara överens om.  
 
Black m.fl.(2006) uttrycker sig så att elever inte enbart ska lära sig, utan även utveckla de förmågor 
som krävs för att de ska kunna fortsätta lära sig även efter skoltiden, ett uttalande som jag själv 
finner uppenbart men som märkligt nog inte syns i lärarnas uttalanden. Lärarna i studien visar på en 
förståelse för att eleven ska fortsätta sitt lärande även efter att de lämnat grundskolan, i och med 
sina uttalanden om betygens vikt inför valet till gymnasiet, men det syns däremot ingen reflektion 
över vad som kallas för det livslånga lärandet (Black m.fl., 2006) eller hur detta ska uppnås. En 
majoritet av lärarna ser kunskapsutvecklingen som kopplad till mognad, Camilla menar bland annat 
att eleverna alla utvecklas olika beroende på om de har fått tillräcklig stimulans för lärandet och om 
de är mogna för att lära sig det som förväntas av dem. Här syns åter igen en koppling till så väl 
Piagets tankar om mognad för olika former av kunskap liksom Vygotskys teori om lämplig 
stimulans (Stensmo, 2007). Att lärarnas tankar omkring kunskap och hur den skapas är så pass 
likartade kan till viss del bero på att alla arbetar inom samma åldersgrupp och att de alla på något 
vis följer samma kursplaner. De små variationerna skulle kunna härledas till deras skiftande ålder, 
om det inte vore för att det inte alla gånger är de i samma åldersgrupp som är överens. Inte heller de 
olika utbildningarna tycks vara något som påverkat dem, eller deras tid inom yrket. Från detta kan 
det alltså fastställas att den syn på kunskap och dess utveckling som finns representerad i 
styrdokumenten har stor betydelse för hur de som följer dem själva ser på kunskap.  
 
En slutsats som kan dras av detta är att lärare för de tidigare åren överlag har en syn på kunskap 
som något som kan användas praktiskt. Lärarna kan vidare ha påverkats av gällande styrdokument 
och erkända pedagogiska forskares teorier i sin syn på kunskap.  
 
5.2 Bedömning av kunskap 
 
Är en bedömning möjlig? 
Något som kom väl till synes i studien var lärarnas splittrade syn på kunskapens bedömningsbarhet. 
Trots att bedömning av kunskap hör till deras arbete uttrycker två av lärarna i studien tveksamhet 
över huruvida en sådan bedömning kan göras, vilket jag finner lite märkligt. Hur kan det finnas en 
sådan osäkerhet över något som bör vara självklart för yrkesutövningen? Ytterligare två andra 
uttrycker istället en klar säkerhet i att framsteg i kunskapsutvecklingen var möjliga att mäta och de 
resterande två lärarna är till synes klara över att en mätning var möjlig, men i ena fallet gäller detta 
mest för den praktiska kunskapen och i det andra fallet anser läraren att det krävs en definition av 
vad som ska mätas innan det är möjligt att mäta eller bedöma (jämför Kjellström, 2006).  
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Två av lärarna uttrycker tydligt tanken att bedömning är något subjektivt och därmed inte fullt 
tillförlitligt (jämför Pettersson, 2006), men även de övriga lärarna i studien nämner detaljer i sitt sätt 
att arbeta med bedömning som tyder på att de är av samma uppfattning. Fyra av lärarna påpekar 
t.ex. att de samarbetar med sina kollegor i bedömningsmomentet, för att kunna göra en mer rättvis 
och mindre subjektivt påverkad bedömning, eftersom ”det är ju inte säkert att jag bedömer /…/ 
likadant som en annan människa gör”, som Camilla uttrycker det. Hanna berättar bl.a. hur lärarna 
som arbetar inom en gemensam åldersgrupp ibland samlar sina elever inför en diagnos och formar 
sedan diagnosen, liksom de utför bedömningen, gemensamt, med just detta i åtanke. Här går 
uttalandena lite emot de slutsatser som kan dras utifrån vad som sagts om kunskap. Medan lärarna 
är uppenbart eniga om hur kunskap är uppbyggd samt hur den syns och skapas hos eleverna, så 
uttrycker de minst lika säkert att de inte tror sig vara eniga i just dessa för bedömningen 
grundläggande synpunkter. Detta är ett märkligt fenomen, särskilt som lärarna lyfter fram sitt 
samarbete med varandra och därmed borde vara medvetna om likheterna i deras tankegångar. Något 
som kan påverka detta tänkande om olikhet i bedömningssituationen är det faktum att lärarna i 
studien är från olika skolor som inte har samarbete sinsemellan och därför inte är medvetna om 
varandras synsätt. Ett samtal mellan lärare från olika skolor kanske skulle kunna ta bort denna 
effekt, men jag tror att det ändå ligger mycket i vad Camilla säger i ovan nämnda citat. Det är inte 
möjligt att veta exakt hur en annan människa ser på samma fenomen som en själv eftersom vi alla 
tolkar det som sker genom ett lager av tidigare erfarenheter som ser olika ut för oss alla.  
 
En slutats av detta blir att åsikterna är splittrade hos lärarna vad gäller kunskapsbedömningens 
tillförlitlighet och att det råder en unison inställning till bedömning som något subjektivt, trots 
liknande utgångstankar om kunskap och dess tillblivelse.  
 
Bedömningens utförande 
Lärarna i studien har alla eleverna som utgångspunkt i sitt bedömningsarbete och använder sig av 
en informell bedömningstaktik i klassrummet (Linde, 2003). Maria berättar t.ex. hur hon ”låter 
barnen berätta” om vad de kan och även de andra lärarna i studien talar om hur de lyssnar på 
elevernas samtal och hur de själva diskuterar kunskaper och kunskapsprocessen med dem. Beatrice 
nämner i förklaringen om hur hon använder sig av Cirkeln hur hon gör en form av muntlig eller på 
annat sätt praktisk diagnos med eleverna efter att de klarat av ett moment. När de tillsammans går 
igenom Cirkeln uppmanas eleven att tänka igenom vad den kan och förklara eller visa hur den kan 
detta, för att eleven sedan ska ombes tänka igenom vad den kan behöva öva mer på (jämför 
Björklund Boistrup, 2006:123).  Detta pekar på ett formativt arbetssätt för bedömning, eftersom det 
leder till elevens förbättrade lärande (Carless, 2005). En av eleven utförd kritisk självbedömning har 
visats sporra eleven till bättrande i motsats till en liknande bedömning som gjorts av en lärare 
(Carless, 2005), vilket ytterligare stöttar denna form av bedömningsarbete. Här är det dessutom inte 
bara resultatet av lärandet som lyfts fram och undersöks, utan även själva processen för lärandet, 
vilket ännu mer framhäver den formativa inriktningen i lärarnas bedömningsarbete (Korp, 2003). 
Den informella bedömningen står sedan som grund till den formella bedömningen i form av 
diagnoser och läxförhör (Linde, 2003).  
 
Studien visar att läxor som ges i de tidigare åren till största delen har en betoning på det praktiska, 
vilket stämmer bra överens med lärarnas syn på kunskapen. Något som jag däremot reagerade på är 
att Jenny inom matematikämnet säger sig ge läxor som består av stenciler med tal att räkna och 
lämna in. Hon fortsätter med att säga att ”det är inget förhör och så, men man kollar av att de gör 
dem”. Detta går emot vad hon tidigare sagt om sin inställning till kunskap som något praktiskt och 
att det ska göras meningsfullt eller ”roligt”. Vad kan vara orsaken bakom det här? Det kan vara så 
att denna lösning på läxans form inte reflekterats över utan används just för att den använts tidigare.  
 
Min slutsats av detta är att lärarna i grunden utgår från formativa bedömningsstrategier så väl i 
klassrummet som i sina val av verktyg för bedömning.  
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Verktygen 
Alla lärare använde sig i viss mån av olika verktyg i sin bedömning, både i den kontinuerliga 
bedömningen i klassrummet och vid den slutgiltiga bedömningen inför terminsslut och 
utvecklingssamtal. Verktygen som användes varierade till utseende och struktur, men de flesta 
tycktes ändå utgå från samma grundidé, trots att de var individuellt utformade. Beatrices cirklar och 
Jennys murar är i detta fall de tydligaste exemplen på detta. Dessa verktyg visar liksom 
portföljbedömningen på vad eleven kan (Linde, 2003), men även vad den förväntas kunna på ett 
enkelt och konkret sätt för både lärare, elever och föräldrar. Gemensamt för en majoritet av lärarna i 
studien var användandet av LUS och den positiva inställningen som de visade gentemot verktyget. 
Den enda av dem som uttryckte en mindre positiv uppfattning om detta sätt att bedöma 
läsutvecklingen, Camilla, sa att hon fann det för ”luddigt” och menade att det var alldeles för lätt att 
göra en subjektiv bedömning. Camillas inställning till verktyget tyder på att det samarbete som 
användandet av LUS ska väcka (Sundblad, Dominikovic & Allard, 1983) inte helt fungerar som det 
borde för hennes del. LUS är annars ett verktyg som tycks fungera väl för de övriga användarna. 
Om rekommenderingen om kontinuerlig användning av verktyget följs, så som Sundblad, 
Dominikovic och Allard (1983) föreslår, så följs elevernas utveckling på ett sätt som är viktigt för 
att problem ska kunna upptäckas tidigt och den hjälp som behövs kan ges i tid (Davidsson, Sjögren 
& Werner, 2004). Min studie visar däremot att det även finns andra möjligheter att uppnå detta. 
Metoden som LUS står för med en ständig avlyssning av eleverna och uppföljning av utvecklingen 
kan anpassas efter fler ämnen än bara läsinlärning och det är inte nödvändigt att utgå från färdiga 
verktyg, det bevisas inte minst av Hannas lösning. Hanna är även hon av åsikten att en kontinuerlig 
uppföljning behövs, men tycks inte använda LUS. Hon har istället löst det hela med att utnyttja den 
hjälp hon kan få från specialläraren inom alla ämnen. 
 
En bedömning ska enligt Skolverket (2004) vara allsidig. Det betyder att ”läraren bör grunda sin 
bedömning på varierade bedömningsformer och vid flera bedömningstillfällen”(s.30). Jenny menar 
att hon använder sig av liknande metoder i alla ämnen och tycks hålla sig till endast en 
bedömningsform, men det visar sig vara en motsägelse, eftersom hon har ett flertal metoder. Hon 
har portföljbedömning, en form som ger ett utplock av bedömningsgrunder från flera tillfällen. 
Vidare använder hon LUS, som är en kontinuerlig uppföljning av kunskapsprocessen samt Muren 
som är en samlande slutbedömning av vad eleven kan. Även Beatrice använder sig av en liknande 
uppbyggnad i sin bedömning. Det som förbryllar mig är att även en allsidig bedömning som Jennys 
kan verka enformig vid en första titt, medan en bedömningsform som baserar sig enbart på t.ex. 
diagnoser av olika former kan tyckas mer varierad, trots att så inte är fallet. 
 
En slutsats av detta är att lärarna använder en variation av verktyg som alla har en liknande 
utgångspunkt i synen på kunskap och lärande som även framhäver och tar hänsyn till elevernas 
individuella kunskapsprocesser. 
 
Det tysta kunnandet 
Att lärare har en form av yrkeskunnande som de inte kan sätta ord på är mer än välbekant (Hartman, 
1995, Allard, Måhl & Sundblad, 1994). Även i min studie har det framkommit sådana uttalanden 
som kan kopplas till det som av bl.a. Imsen (1999) och Gustavsson (2002) kallas för tyst kunskap. 
Gustavsson menar att den tysta kunskapen inte är begränsad enbart till att gälla läraryrket, utan 
definierar begreppet som yrkeskunskap, något som Hartman (1995) vidare påpekar nås av 
erfarenhet snarare än utbildning. Även Davis (2006) är inne på den tankegången och menar att 
professionella lärare visar på en mer komplex syn på undervisning än lärare som är nyare i yrket. 
Hartman (1995) menar att det handlar om en insikt om vad som fungerar bäst i olika sammanhang. 
Lärarna i min studie sa inte något om denna kunskap konkret, men deras uttalanden om kunskap 
och förståelse som något synbart hos eleverna är en ganska tydlig vinkling som dessutom förstärks 
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av bl.a. Camillas uttalande om ett kunnande baserat på erfarenhet som ”sitter i ryggen” (jämför 
Imsen, 1999, s.251).  
 
Jennys påpekande av forna lärares förmåga att ”ha allt i huvudet” utan att skriva ner det är ännu ett 
uttalande som stärker min uppfattning av att de är medvetna om denna ”tysthet” i deras 
yrkeskunnande, frågan är bara vad som gör att det inte kan formuleras i ord. Hur mycket påverkar 
sedan detta bedömningen av eleverna? I studien framkommer det tydligt att mycket av 
bedömningen utgår från och kompletteras med detta kunnande, även om lärarna själva mer tycks se 
sig använda de verktyg som de har till hjälp. Detta kunnande tror jag dessutom påverkas av den 
individuella synen på kunskap, vilket i sin tur än mer sätter sin prägel på bedömningen. Imsen 
(1999) talar om en dold bedömningskultur där synen på vad som är god kunskap vid 
bedömningstillfället tas upp från de äldre lärarna av de yngre på samma skola. Ifall detta antagande 
är riktigt förs tanken till subjektiva bedömningen och vilken bedömning som kan sägas vara fri från 
subjektivitet. En fråga som då kan ställas är huruvida en bedömning som grundar sig på en 
odefinierbar kunskap kan ses som professionell (jämför Sjöqvist, 2006 samt Davis, 2006). 
Samtidigt börjar jag fundera över vad som är professionellt, eftersom detta kunnande faktiskt 
grundar sig på erfarenhet inom professionen. Gustavsson (2002) lägger till ännu en vinkel i det här 
problemet genom att ta upp en teori om att alla former av kunskap egentligen har en ”tyst 
dimension”, såväl den teoretiska som den praktiska kunskapen (s.83). Lärarna i studien har sagt att 
de ser kunskap som något praktiskt och påpekar alla hur mycket lättare de praktiska 
kunskapsuttrycken är att bedöma än de teoretiska, men med Gustavssons uttalande i åtanke börjar 
jag fundera över om det som visar sig praktiskt hos eleverna alltid visar den kunskap som ligger 
bakom det praktiska utförandet.  
 
Av detta kan den slutsatsen dras att bedömningen av kunskap påverkas av den erfarenhet inom 
yrket som kan kallas för tyst kunskap och att denna kunskap är något som lärarna är medvetna om 
trots att de inte kan sätta ord på vad den innebär. 
 
5.3 Betyg 
 
Ingen av lärarna ser positivt på betyg i de tidigare åren, samtidigt som en majoritet av dem uttrycker 
en positiv inställning till detta bedömningsverktyg om det användes i de senare åren. Deras 
huvudsakliga åsikt är att eleverna inte är mogna för den formen av bedömning när de är ”så små” 
(jämför Allard, Måhl & Sundblad, 1994, s.74) och att det skulle kunna uppstå ett negativt 
tävlingsmoment där eleverna skulle få allt för stora prestationskrav för sin ålder. Denna inställning 
tyder på att själva begreppet betyg har fått en mycket mer negativ betydelse hos lärarna än vad som 
menas i propositionen för den nya läroplanen, där det förklaras som ett ” instrument för utvärdering 
av elevernas kunskaper” (Davidsson, Sjögren & Werner, 2004, s.81f) som ska visa på ”i vilken 
utsträckning ” en elev tillägnat sig den kunskap som studierna i de enskilda kurserna syftar 
till”(a.a.). Att ett verktyg som beskrivs på detta sätt kan betyda något helt annat för dem som det 
skapats för är en gåta för mig.  
 
Den positiva inställningen som lärarna i studien visade för de senare årens del grundas mycket på 
betygets funktion som ”morot”, alltså ett medel för motivation. Några av lärarna ser även den klara 
fördelen med att använda betyg framför det som Camilla beskriver som ”långa bedömningar” när 
eleverna ska söka vidare till en högre utbildning, eftersom det är lättare att få en överblick med 
betyg. En motsägelsefull detalj i detta är att samtliga lärare dessutom anser att inte alla kunskaper 
görs synliga med betyg, vilket egentligen borde få dem att se betyg som ett dåligt alternativ till mer 
utförliga bedömningar vid just sökandet till vidare studier. Det som inte är synligt i betygen kan 
vara något som är av största vikt för utbildningen som söks men kan inte tas med i beräkningen 
eftersom det inte synliggörs. Även Habbe och Björkman (2007) ser på betyg som ett 
urvalsinstrument, de menar däremot att det inte får blandas ihop med bedömning och lärande, 
samtidigt som de menar att införandet av betyg i tidigare år kan medföra en sämre bedömning just 
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på grund utav att denna hopblandning görs. Linde (2003) har däremot en i allmänhet mer negativ 
syn på betyg och menar att när det kommer till betygsättning blir det oftast en risk för att mätningen 
av det som är mätbart blir viktigare än att göra det viktiga mätbart. Hur denna definitionsmiss har 
skett är oklart, men att det med största sannolikhet är sant bevisas i studien i och med lärarnas 
negativa uttalanden. Personligen tror jag att en del av detta kan bero på att betyg, som Linde (2003) 
säger, kan liknas vid ”onyanserade omdömen”( s.92). Han påpekar att såväl eleverna som deras 
föräldrar, och jag tillägger här även lärarna, behöver ”betydligt mer nyanserade bedömningar”(a.a.) 
och information om undervisningsmålen än vad betygen kan ge för att eleverna ska kunna förbättra 
sitt lärande. Ett sätt att återge betygen betydelsen av ”redskap” istället för ”bedömning” är att 
komplettera dem med just en mer utförlig bedömning som visar vad betyget står för, för just den 
eleven som det gäller.  
 
En slutsats som kan dras av detta är att lärarna har en negativ uppfattning om betyg som inte 
stämmer överens med definitionen av detta instrument i propositionen för den nya läroplanen 1994, 
vilken beskriver betyg som en hjälp för läraren (Davidsson, Sjögren & Werner, 2004).  
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6. Vidare forskning  
 
Kunskap och bedömningen av kunskap är ett minst sagt brett ämne och det är ständigt aktuellt så 
länge som det finns ett skolväsen. Jag har i mitt arbete begränsat mig till uppfattningarna om ämnet 
hos lärare i grundskolans tidigare år och hade kunnat göra ytterligare begränsningar eller valt att se 
på frågan ur andra synvinklar. Ett förslag för vidare forskning i ämnet kunskapsbedömning är ett 
nytt perspektiv, med frågeställningar som berör hur t.ex. eleverna eller deras föräldrar ser på 
bedömning och kunskap. Skillnaden mellan bedömning och betygsättning av kunskap är ytterligare 
en vinkel, samt vad kunskapssynen och bedömningen har för betydelse för undervisningen. Ännu 
en ny vinkling kan vara att undersöka hur läromedel ser på kunskapsfrågan. Skolan är dessutom ett 
stort område, den involverar många personer, behandlar många ämnesområden och sträcker sig över 
nio år i grundskolan, tre år på gymnasiet, detsamma eller mer för högre studier. Detta är ett ämne 
som är långt ifrån färdigutforskat och det finns alltid nya vinklingar att tillgå.  
 
 
Slutord 
 
Så har jag kommit till slutet av arbetet och skulle vilja avsluta med en personlig reflektion över 
bedömningsfrågan. Två av lärarna i studien uttryckte tanken att bedömning eller mätning av 
kunskap är något subjektivt, d.v.s. att resultatet påverkas av hur personen som gör bedömningen ser 
på kunskap och lärande, en åsikt som även stärks av forskare. Med detta i åtanke, undrar jag om det 
finns ett sätt att bedöma som garanterat inte ger ett subjektivt resultat? Samarbete mellan lärare och 
diskussioner dem emellan om olika synsätt kan ge en ungefär likvärdig bedömning inom en skola, 
men även denna bedömning har ett resultat som påverkats vart bedömningen gjorts och av vem som 
har bedömt, eftersom det fortfarande finns en mänsklig faktor i utförandet.  
 
Kunskapsbedömning är av stor vikt och innefattar makten att påverka en människas syn på sig själv 
och sin omvärld. Därför bör bedömningen göras med stor tillförsikt och eftertanke. Svaren på 
frågorna om hur och vad som ska bedömas är nödvändiga för att på sikt kunna skapa en så rättvis 
bedömning som möjligt. Vad som sedan är rättvist bedömt är ännu en fråga som kan och bör 
undersökas närmre och även här kommer den subjektiva vinkeln in i diskussionen. Men om nu 
subjektivitet är något negativt i sammanhanget, hur kommer det sig att individualisering, som alltså 
är en uppmuntran av en sorts subjektivitet, ses som något positivt? Det är en fråga som tål att tänkas 
på. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: LUS – Läsutvecklingsschema 
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Bilaga 2: Informationsbrev för intervjuer 
 
Detta informationsbrev sändes ut via mail till var och en av de tilltänkta respondenterna. Det enda 
som ändrades i brevet vid senare kontakter var de datum som är angivna här i det första brevet. 
 

Gävle, onsdagen den 10 oktober, 2007, Vecka 41 
 
Hej! 
 
Jag heter Elin Eriksson. Jag studerar den sista terminen på Lärarprogrammet på Högskolan i Gävle 
och ska nu göra mitt examensarbete. Med anledning av detta arbete vill jag nu be om ungefär en 
timme av Er tid för en intervju. Denna intervju kommer att göras med ytterligare fem lärare från 
andra skolor under vecka 42- 43. Vad som sägs i varje intervju kommer att behandlas 
konfidentiellt av mig. Under intervjun vill jag använda mig av bandspelare, alternativt spela in med 
en mp3-spelare, för att underlätta arbetet med intervjumaterialet, något jag hoppas att Ni går med 
på. Observera att deltagandet är frivilligt och att Ni kan avbryta er medverkan om Ni så vill. Jag 
uppskattar ett snabbt svar ifall Ni är intresserad att delta i denna intervju, eftersom jag arbetar under 
en viss tidsbegränsning.  
 
Ämnet för mitt arbete är kunskapsbedömning i de tidigare åren. Kunskap och bedömning av 
kunskap är ett mycket aktuellt ämne just nu, särskilt med tanke på det planerade införandet av betyg 
i de tidigare skolåren. Vad som betraktas som kunskap och framför allt vad som anses vara viktigt 
att kunna är något som skiftar ständigt i takt med samhällets utveckling. Därför vill jag göra detta 
arbete i ett försök att hitta svar på en del frågor och på så vis kanske kunna vara till hjälp i arbetet 
med bedömningen genom att låta andra lärare ta del av vad jag får fram i min undersökning.  
 
Om Ni har frågor omkring arbetet besvarar jag dem gärna när vi träffas för intervjun, eller över 
telefon. Meddela mig senast i slutet på denna vecka (söndagen den 14 oktober) om när och vart 
vi kan ses för intervjun. Tänk på att jag vill spela in intervjun, så den bör ske på en lugn plats utan 
störande bakgrundsljud.  
 
Jag hoppas att Ni vill delta i min undersökning och tackar Er på förhand för att ni ger mig ett snabbt 
svar! 
 
Vänligen;  
Elin Eriksson 
 
Telefon: XXXX – XX XX XX 
Mail: XXXX 
 
 
Kontaktuppgifter till min handledare; 

 
Namn: Berit Nordqvist, universitetsadjunkt 
Telefon: XXX – XX XX XX 
Mail: XXXX 
 
 



 

 49

Bilaga 3: Första intervjuguiden 
 
INTERVJUGUIDE 
Hur gammal är du? (ungefärlig ålder) 
 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
Vad har du för utbildning? 
 
Vad är kunskap för dig? Hur menar du? Berätta mera 
 
Kan kunskap mätas? I så fall hur? Hur menar du? Berätta mera 
 
Hur arbetar du med kunskapsbedömning i din klass, rent konkret?  
Hur menar du? Berätta mera 
 
Vilka metoder använder du i din kunskapsbedömning? Hur menar du? Berätta mera 

- Vilka hjälpmedel/verktyg för bedömning känner du till? 
- Vilka hjälpmedel/verktyg för bedömning använder du? 

 
Varför har du valt de hjälpmedel som du nu använder dig av?  
Hur menar du? Berätta mera 
 
Kan du berätta hur du gör bedömningen av dina elevers kunskaper i olika ämnen? 

- Använder du olika metoder? Varför? 
-     Tycker du att olika metoder passar till olika ämnen? 

Hur menar du? Berätta mera 
 
Hur ser du på; 

- Prov? 
- Läxor? 
- Diagnoser? 
- Elevdeltagande under lektionerna? 
- Färdigheter i olika ämnen? 

Varför? Hur menar du? Berätta mera 
 
Hur förmedlar du din bedömning till elever och föräldrar? 
Hur menar du? Berätta mera 
 
Hur ser du på ett införande av betygsättning i de tidigare åren? 
Negativt /positivt 

- i elevens synvinkel? 
- i föräldrarnas synvinkel? 
- i lärarens synvinkel? 

Hur menar du? Berätta mera 
 
Finns det något du tycker är negativt med betyg i samband med bedömning av dina elevers 
kunskaper? 
Hur menar du? Berätta mera 
 
Finns det något du tycker är positivt med betyg i samband med bedömning av dina elevers 
kunskaper? 
Hur menar du? Berätta mera 
 
Finns det något ytterligare du vill tillägga om kunskapsbedömning i tidigare åldrar i skolan? 
 
Får jag återkomma om jag vill komplettera någon av frågorna? 
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Bilaga 4: Andra intervjuguiden 
 
INTERVJUGUIDE 
Hur gammal är du? (ungefärlig ålder) 
 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
Vad har du för utbildning? 
 
Vad är kunskap för dig? (Det första du kommer att tänka på när du hör ordet) Hur menar du? Berätta mera 
 
Kan kunskap mätas? I så fall hur? Hur menar du? Berätta mera 
 
Hur arbetar du med kunskapsbedömning i din klass, rent konkret?  
Hur menar du? Berätta mera 
 
Vilka metoder använder du i din kunskapsbedömning? Hur menar du? Berätta mera 

- Har du några hjälpmedel/verktyg för bedömning som du använder? 
 
Finns det några hjälpmedel för bedömning som du känner till, men inte använder, och i sådant fall 
varför? Hur menar du? Berätta mera 
 
Varför har du valt de hjälpmedel som du nu använder dig av?  
Hur menar du? Berätta mera 
 
Kan du berätta hur du gör bedömningen av dina elevers kunskaper i olika ämnen? 
– Till exempel använder du olika metoder, eller har du ungefär liknande metoder, inom alla ämnen? Hur 
menar du? Berätta mera 
 
Hur ser du på; 

- Prov? 
- Läxor? 
- Diagnoser? 
- Elevens deltagande under lektionerna? 
- Färdigheter i olika ämnen, är det någon färdighet som väger över någon annan? 

Varför? Hur menar du? Berätta mera 
 
Hur förmedlar du din bedömning till elever och föräldrar? 
Hur menar du? Berätta mera 
 
Hur ser du på ett införande av betygsättning i de tidigare åren? 
Negativt /positivt 

- i elevens synvinkel? 
- i föräldrarnas synvinkel? 
- i lärarens synvinkel? 

Hur menar du? Berätta mera 
 
Finns det något du tycker är negativt med betyg i samband med bedömning av dina elevers 
kunskaper? 
Hur menar du? Berätta mera 
 
Finns det något du tycker är positivt med betyg i samband med bedömning av dina elevers 
kunskaper? 
Hur menar du? Berätta mera 
 
Finns det något ytterligare du vill tillägga om kunskapsbedömning i tidigare åldrar i skolan? 
 
Får jag återkomma om jag vill komplettera någon av frågorna? 
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Bilaga 5: Muren 
 
Detta är muren för ämnet svenska. De inringade siffrorna i murstenarna står för LUS-punkterna. 
Notera att muren byggs på nerifrån och upp. 
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Bilaga 6: Cirkeln 
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Bilaga 7: Kunskapshuset 
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Bilaga 8: HASBY 
 
Notera att husen är tänkta att fyllas i nerifrån och upp. Detta är en utvecklingsmodell i matematik 
för att följa en elevs utveckling från förskolan till år 9. 
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Bilaga 8 – HASBY – del 2 
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Bilaga 8 – HASBY – del 3 
 


