
  

 

 

 

 

Akademin för Utbildning och Ekonomi 

 

 

Nya lärare och bedömning 
En studie om uppfattningar, upplevelser och praktiserande 

av bedömning i matematik och teknik i grundskolans tidigare år 

Elisabeth Eriksson 

Mars 2010 

D-uppsats 15hp 

Didaktik 

 

Handledare: Göran Fransson och Christina Gustafsson 

Examinator: Bengt Nilsson 

 



  



  

Elisabeth Eriksson (2010): Nya lärare och bedömning: En studie om uppfattningar, 

upplevelser och praktiserande av bedömning i matematik och teknik i grundskolans tidigare 

år. Uppsats i didaktik D. Akademin för Utbildning och Ekonomi. Högskolan i Gävle.  

 

 

Sammanfattning 
 

Hur de första åren i läraryrket gestaltar sig har betydande påverkan för skapandet av den egna 

yrkesidentiteten och de vägval som nya lärare gör. En av de utmaningar som nya lärare möter 

är arbetet med bedömning, något som är centralt i lärares yrkesutövande. I grundskolans 

tidigare år har man haft en tradition att koncentrera den formella, till föräldrar kommuni-

cerade bedömningen till kärnämnena matematik och svenska. Ofta med motiveringen att man 

behöver färdigheter i dessa ämnen för att kunna tillgodogöra sig andra ämnen. Bedömning i 

övriga ämnen, exempelvis musik, har varit informell, outtalad. Det har inte funnits krav på att 

dessa bedömningar ska kommuniceras med tredje part. Sedan hösten 2008 görs formell 

bedömning i alla ämnen redan från första skolåret. I detta arbete problematiseras nya lärares 

arbete med bedömning. Det genom att nya lärares upplevelser av, uppfattningar om, samt 

utsagor kring praktiserade av bedömning presenteras och analyseras.  

 

Det empiriska materialet som studien bygger på består av intervjuer med nio nya lärare 

verksamma i grundskolans tidigare skolår, år 1-6. De nya lärarna har arbetat upp till tre år i 

yrket och undervisar i ämnena matematik och teknik. Studien har ett tydligt didaktiskt 

perspektiv då undervisningsproblematik fokuseras utifrån ett lärarperspektiv och frågor som 

när, var, hur och vad fokuseras, både vad gäller uppfattningar, upplevelser och praktiserande 

av bedömning. Men även gällande de nya lärarnas eget lärande kring bedömning.  

 

Flertalet av de nya lärarna tillskriver sig själva god bedömningskompetens. Detta trots att de 

uppger att de skaffat sig de mesta kunskaperna gällande bedömning på egen hand, efter 

avslutad lärarutbildning, och att de beskriver bedömningen som svår. Syftet med 

bedömningen anges genomgående vara formativ, d.v.s. den ska främja elevens lärande. Men i 

beskrivningar av den bedömning som genomförs framträder den summativa bedömningen 

som dominerande. I resultatet synliggörs således en skillnad mellan ambition och verklighet. 

Resultatet visar även att det finns en tillit till prov som stöd vid bedömning och att den 

bedömningen även ses som enklare än annan bedömning. Det är även det mer frekventa 

användandet av prov i skolår 4-6, som gör att bedömningen i dessa skolår beskrivs som lättare 

än bedömning i tidigare skolår. Medan elevernas ämneskunskaper i matematik fokuseras, sker 

i teknikämnet i högre grad en bedömning utan förankring i styrdokument och utan koppling 

till elevernas faktiska kunnande eller lärande i det undervisade ämnet. 
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Inledning 
 
 

Bedömning är en central del av lärares arbete. Det handlar om såväl formell bedömning i 

samband med exempelvis betygssättning, som mer informell bedömning, fungerande som 

hjälp för lärares egna överväganden i undervisningssituationer och planering. För lärare som 

arbetar med elever i skolår 7-9 och uppåt är bedömningen mer uttalad eftersom de har 

betygssättning som del i sitt uppdrag. Men även i arbetet med yngre elever har bedömning på 

senare år givits en allt mer framträdande roll. Ett exempel är att elever från och med skolår 1, 

sedan höstterminen 2008, ges skriftliga omdömen i de ämnen de undervisas i. Dessa 

omdömen kan ges olika karaktär, men det finns inte längre några hinder för att de kan vara 

betygsliknande (Utbildningsdepartementet, 2008).  

 
Bedömning i sig är komplext, vilket även resultaten i denna studie vittnar om. I arbetet med 

bedömning ges nya lärare olika mycket stöd för hur de ska bedöma elevers lärande och 

kunnande i grundskolans tidigare år. Denna variation i stöd kan röra sig om tillgång till 

mentorer, stöd av kollegor och fortbildning. Efterfrågan och behov av exempelvis 

mentorsstöd är individuellt, där den egna upplevelsen av vad lärarutbildningen givit inom 

området är en påverkansfaktor. Vad alla lärare, nya som erfarna, har till stöd är läroplan och 

kursplaner, där det i kärnämnena matematik och svenska finns specificeringar gällande vad 

eleven ska kunna i slutet av skolår tre, fem och nio, medan det i övriga ämnen saknas mål för 

skolår tre. Vid bedömning av elever i de tidigare skolåren, kan erfarna lärare luta sig mot 

erfarenheter kring hur barn lär och hur eleven ligger till för att klara målen. Denna erfarenhet 

saknar nyutbildade lärare och de behöver därför skaffa sig dessa kunskaper. Men i 

inledningsskedet av uppbyggandet av en erfarenhetsbank får den nyexaminerade läraren 

förlita sig på andra kunskaper, något Maclellan (2004) reflekterar över:  

 
/…/it is worth considering what knowledge might be essential if newly qualified teachers are to 

assess children’s work in ways that enhance learning. (Maclellan, 2004, s. 524) 

 

Vad forskare påvisar som nödvändigt kunnande för att praktisera bedömning och hur nya 

lärare uppfattar den egna bedömningskompetensen är aspekter som kan ställas i relation till 

varandra och jämföras. Det finns åtskilliga frågor att ställa kring hur lärare ser på bedömning, 

i allmänhet och i samband med skriftliga omdömen. Har införandet av skriftliga omdömen på 

något sätt påverkat hur lärare gör sin bedömning av elevers kunnande, och i så fall hur? Hur 

tänker lärare kring bedömning? När bedömer de, hur sker bedömningen och hur vet de att 

eleverna har den kunskap som bedömningen grundar sig på? Lägger man till aspekten nya 

lärare ges frågeställningarna ytterligare en dimension. Hur resonerar nya lärare kring olika 

former av bedömning? Kan det vara så att det som ny lärare, när ingenting ännu går på rutin, 

är lättare att lägga fokus på den formella bedömning som ska kommuniceras till tredje part, än 

att utveckla den informella bedömningen, som i mångt och mycket är den som främjar 

elevernas lärande? Eller kan det vara så att nya lärare, som inte hunnit skapa sig rutiner kring 

bedömning och dokumentation i samband med detta, har lättare att anpassa sig till nya 

regelverk än mer erfarna kollegor? Även Maclellan (2004) ställer sig frågan vad nya lärare vet 

om bedömning. I detta arbete presenteras en analys av hur nya lärare tolkar och genomför 

bedömning, de värderingar de lägger i bedömning av elevers lärande, de metoder de använder 

och avvägningar som leder fram till den bedömning de gör. Det är inte en allmänt rådande 

bild som presenteras, utan analyser av nio nya lärares redogörelser om sina upplevelser av och 

tankar kring bedömning. Fokus ligger på grundskolans tidigare år och ämnena matematik och 
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teknik. Problematiseringen av den del av undervisningen som bedömningen utgör, utifrån nya 

lärares utsagor kring vad som bedöms och hur, ger studien ett didaktisk perspektiv. 

 

Vid en översikt av internationell forskning kring nya lärare och bedömning visar det sig att en 

betydande del behandlar bedömning av nya lärare och deras kompetenser (se t.ex. Allen, 

2009; Ladwig, 2009). Ur ett svenskt perspektiv kan detta kopplas till en pågående diskussion 

om införandet av provår och lärarlegitimation (SOU 2008:52). En koppling kan även göras till 

att lärares bedömning av elevers kunskaper har givits ökat fokus i och med införandet av 

skriftliga omdömen. I ett internationellt perspektiv har Black och Wiliams (1998a; 1998b) 

synliggörande av den formativa bedömningens positiva effekt på elevers lärande bidragit till 

att sätta den framåtsyftande bedömningen i fokus (se Hayward & Hedge, 2005; Popham, 

2008). I och med det har frågan om hur lärare genomför bedömning som gynnar elevers 

lärande blivit central. Något som bland annat resulterat i att Assessment for Learning – 

Putting it into Practice (Black et al., 2003), som refereras som ”bibeln för formativ 

bedömning” (Taras, 2009), nu är en närmast självskriven kursbok på lärarutbildningar i 

Storbritannien (ibid). De artiklar som finns kring hur nya lärare hanterar bedömning är 

förhållandevis få jämfört med den mängd artiklar som skrivits gällande bedömning av nya 

lärare, eller de utvärderande rapporter rörande resultat av projekt kring formativ bedömning 

som producerats under senare år (se t.ex. Gardner, 2006; Hayward & Hedge, 2005).  Lägger 

man dessutom fokus på nya lärare och bedömning i grundskolans tidigare år decimeras antalet 

markant.  

 

Tholin (2006) ställer sig frågan hur man kan ge rättvisande likvärdiga betyg till elever i skolår 

8 i ett målrelaterat betygssystem när det saknas centralt formulerade mål för detta skolår. 

Lärare i grundskolans senare år var, redan innan det målrelaterade betygsystemet infördes 

1996, vana vid betygssättning och nya lärare i de högre skolåren omges i de allra flesta fall av 

mer erfarna kollegor. Oavsett tidigare erfarenhet av bedömning är likvärdig betygssättning 

utan specificerade mål en svårighet för lärare (ibid). Frågan om lärares upplevelser av 

bedömning och hanterande av bedömningsuppdraget har under senare år ytterligare 

aktualiserats. Exempelvis genom tidigareläggande av nationella prov i och med införandet av 

nationella prov i skolår 3, samt att de nationella proven i skolår 5 kommer att utökas till att 

gälla fler ämnen än tidigare. Med detta i åtanke finns skäl att undersöka hur nya lärare 

resonerar kring bedömning av elevers kunnande i skolår som saknar tydligt uttalade mål. En 

sådan studie, med fokus på nya lärare, borde rimligtvis uppmärksamma de eventuella behov 

av stöd som finns hos nya lärare gällande praktiserande av bedömning.  

 

Disposition 

 

I det inledande avsnittet presenteras bedömningsbegrepp som kan bistå läsaren i dess 

tillgodogörande av innehållet. Det följs av en presentation av det ramverk som styr svensk 

skola, samt en översikt av forskning inom bedömningsområdet. Då studien fokuserar nya 

lärare och bedömning görs inledningsvis en översikt av dessa områden separat från varandra. 

Därefter presenteras forskning kring studieområdet nya lärare och bedömning. Inledningen 

avslutas med en presentation av studiens syfte och avgränsningar. Nästföljande del berör 

metodval. Där redogörs för avväganden som lett till dessa val, urvalsprocedur och 

analysförfaranden. Metoddelen följs av resultatredovisningen, där en presentation av nya 

lärares beskrivningar av hur de praktiserar bedömning följs av redogörelser av nya lärares 

upplevelser om bedömning. I den avslutande diskussionen ställs resultatet i relation till 
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forskning inom området. Några av de nya frågor som väckts presenteras som förslag till 

fortsatt forskning. 

 

Begrepp och ramar 

 

För att bättre förstå vad de nya lärarna i studien ger uttryck för gällande bedömning behövs 

kunskap om de ramar som styr bedömningen, samt inblick i aktuell forskning kring 

bedömning och nya lärare. I nedanstående avsnitt följer en överblick av dessa områden, samt 

en presentation av de ämnesspecifika begrepp som används i studien.  

 

Bedömningsbegrepp 

Att den bedömning lärare gör är något komplext blir tydligt vid en studie av den begrepps-

flora som finns inom området och hur begreppen används (Björklund Boistrup, 2009; 

Eriksson, 2009). Nedan presenteras de bedömningsbegrepp som används i denna studie, även 

om en del av dem endast finns i presentationen av aktuell forskning inom området. Gällande 

de bedömningsbegrepp som används i reflektioner, analys och diskussion presenteras nedan 

de definitioner jag valt att använda.  

 

Formell och informell bedömning 

Formell bedömning, så som jag använder det i mitt resonemang, är bedömning som är tydlig 

utåt. Det kan röra sig om bedömning som finns skriven, i form av resultat på ett prov eller 

läxförhör. Det handlar om bedömning som inte stannar mellan lärare och elev utan görs 

tillgänglig för föräldrar, skolledning och ibland även avrapporteras till t.ex. Skolverket, något 

som sker vid exempelvis nationella prov. Den formella bedömningen sker vid tillfällen då 

eleven är fullt medveten om att dess kunnande blir bedömt, en provsituation eller inför 

utvecklingssamtal. Det är även den formella bedömningen som betygssätts. 

 

Den informella bedömningen är som sagt informell, vilket innebär att den inte synliggörs 

utanför klassrummet. Många gånger är den inte heller synlig för eleven, då bedömningen ofta 

handlar om att läraren gör en bedömning i en situation som av eleven inte är direkt förknippat 

med bedömning. Det handlar om bedömning i det dagliga arbetet, om hur eleven hanterar en 

uppgift eller befäst specifika kunskaper, bedömning som dock inte uttalas i form av resultat. 

Vid informell bedömning läggs större fokus på elevens lärande, än vid formell bedömning, 

där kunnandet är det centrala. 

 

Intern och extern bedömning 

Intern bedömning är bedömning som görs inom skolan. Resultaten vid en sådan bedömning 

jämförs inte med resultat på andra skolor, annat än när det gäller betygssättningen, vilken i sig 

sker internt, men med stöd av resultat av nationella prov, där extern bedömning görs av ett 

mindre urval. All bedömning det talas om i de genomförda intervjuerna i detta arbete handlar 

om lärarens egen bedömning av elevers lärande och kunnande. Det rör sig alltså om intern 

bedömning.  

 

Vid extern bedömning sker bedömningen av någon utifrån. Det handlar exempelvis om den 

del av bedömningen som görs vid nationella prov och diagnoser, där en central nationell 

bedömning görs av ett urval för att främja likvärdig bedömning på nationell basis. Till extern 
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bedömning nationellt räknas även bedömning av skolors prestationer i samband med översyn 

av Skolverket. När det gäller extern bedömning av enskilda elever handlar det främst om hur 

personer utifrån upplever elevernas kunnande. I internationellt perspektiv görs jämförande 

kunskapsmätningar, exempelvis PISA
1
. Ett lands resultat i en sådan kunskapsmätning kan 

senare användas som påverkansfaktor för skolpolitiska beslut (se Pettersson, 2008).  

 

Formativ och summativ bedömning 

Den formativa bedömningen går ibland under benämningen framåtsyftande bedömning, vilket 

tydligt beskriver syftet med den formativa bedömningen. Det handlar om ”en bedömning som 

ska forma lärandet” (Pettersson, 2005, s. 32). Formativ bedömning sker exempelvis då läraren 

under ett samtal med en elev gör bedömningen om hur de tankemodeller, metoder eller 

material eleven använder för att tillägna sig kunskaper inom ett specifikt område hjälper 

eleven. Läraren gör då även överväganden om huruvida introducerande av andra tanke-

modeller eller handlingsmönster bättre skulle främja elevens fortsatta lärande.  

 

Bedömning med syfte att bedöma elevers kunnande vid ett specifikt tillfälle benämns som 

summativ. Det rör sig om en kunskapskontroll, exempelvis i slutet av en kurs. Denna 

bedömning förknippas ofta med formell bedömning, då den bedömning som görs vid 

exempelvis prov och läxförhör resulterar i ett summerande av de kunskaper eleven visar vid 

det specifika tillfället.  

 

Användande av bedömningsbegrepp 

Gällande bedömningsbegrepp och synen på bedömning kan det vara värt att ta i beaktande att 

synen på bedömning ur svenskt respektive internationellt forskningsperspektiv länge skiljt sig 

åt. I svensk forskning har det funnits och finns en tendens att betrakta den formella, 

summativa bedömningen och den mer informella formativa bedömningen separat från 

varandra (Forsberg & Lundahl, 2006), medan man i ett internationellt perspektiv valt att 

betrakta bedömningen som en helhet (Korp, 2003). Internationellt har en förändring skett 

genom att den formativa bedömningen givits ökat fokus. I Sverige finns nu tecken på att 

forskningen närmar sig ett mer internationellt perspektiv på bedömning, genom att tala 

övergipande om bedömning och även genom att bedömningsbegrepp börjar problematiseras 

(se Forsberg & Lundahl, 2006). Det samtidigt som man i internationell forskning lagt ökat 

fokus på den formativa bedömningen (Lindström, 2005). 

    

Ramar som styr bedömning i svensk skola 

I detta avsnitt presenteras såväl formella som mer informella regler och ramverk som styr 

lärares arbete med bedömning. Även andra faktorer och aktörer som påverkar lärares 

praktiserande av bedömning behandlas. 

 

Det formella ramverket 

Svensk grundskola tillämpar målstyrda betyg sedan 1996. I det målstyrda systemet finns mål 

specificerade för skolår 5 och skolår 9, samt i kärnämnena matematik och svenska även för 

skolår 3. I svensk grundskola utfärdas betyg idag från och med skolår 8, men 2011 införs 

betygsättning från och med skolår 6. År 2008 skedde förändringar gällande bedömning i 

grundskolans tidigare skolår i och med införandet av skriftliga omdömen i alla ämnen 

                                                 

 
1
 Programme for International Student Assessment 
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(Utbildningsdepartementet, 2008). Detta kan ses som ett komplement till de tidigare 

individuella utvecklingsplanerna, vilka rörde sig om framåtsyftande planer utan krav på 

omdömen i enskilda ämnen. En markant förändring vid införandet av skriftliga omdömen var 

borttagandet av det tidigare förbudet mot att ge elever i grundskolans tidigare år 

betygsliknande omdömen. Ansvaret för beslutandet om huruvida omdömena ska vara 

betygsliknande eller inte överlämnade regeringen till respektive skola och rektor. Samtidigt 

påtalades att möjligheten att ge betygsliknande omdömen hade införts för att tillmötesgå 

önskemål från föräldrahåll (ibid). Vid granskande av det argumentet framgår att 

Utbildningsdepartementet använder sig av några utvalda föräldraföreningar som 

remissinstanser. Men frågan kan ändå ställas om dessa kan ses som representativa för landets 

alla föräldrar.  

 

Informella ramar och andra påverkansfaktorer 

Även om det formella ramverket i form av lagar och regler är det som kan tyckas vara det 

som markerar gränserna för lärares professionsutövande, bedömning inkluderat, finns även 

informella ramar, vilka inskränker lärares handlingsfrihet. Dessa ramar utgörs av skolans 

kultur och vad som traditionellt varit gällande, men även hänsynstaganden till såväl faktiska 

som föreställda förväntningar från ledning och föräldrar. Det kan ses som en utmaning för 

lärare och skola att inte fokusera på traditioner och skolkultur som gränsskapande faktorer, 

utan istället finna och utnyttja det pedagogiska frirummet.  

 

I den egenskap av ”kunder” som föräldrar har i sin roll att välja skola åt sina barn har de en 

stark påverkansroll inom den svenska skolan. Denna påverkan sträcker sig även in i lärarnas 

professionsutövande. Även om lärarna har yrkeskunnandet har föräldern makten att påverka 

genom instanser som exempelvis föräldraråd, eller i ytterlighet i byte av skola för det egna 

barnet. Den roll som föräldrar har påverkar alla delar av skolan, så även arbetet med 

bedömning. 

 

Tidigare forskning 

 

Såväl nya lärare som bedömning är i fokus för denna studie. I detta avsnitt presenteras 

forskning inom dessa områden för att underlätta för läsaren att bättre förstå de 

problematiseringar som görs och den i studien ibland påtalade komplexiteten gällande 

bedömning. Men även för att påvisa vad som särskiljer nya lärare från deras mer erfarna 

kollegor och gör dem intressanta som studiegrupp. Inledningsvis presenteras forskning kring 

nya lärare i allmänhet, följt av en överblick av forskning kring bedömning. Avslutningsvis 

redogörs för forskning kring nya lärare och bedömning. Ämnesspecifik bedömning utifrån 

studiens avgränsningar, matematik och teknik, berörs i de två senare delarna. 

 

Nya lärare 

Det finns olika sätt att försöka diskutera olika faser i lärares yrkesliv. Utifrån ett anglosaxiskt 

perspektiv diskuterar Day et al. (2007) i termer av sex olika faser
2
. Den första fasen, 

                                                 

 
2
 De sex faserna omfattar olika antal år i yrket samt aspekter som kännetecknar och är i lärarens fokus under 

respektive fas. Faserna benämner Day et al. (2007) som commitment: support and challenge (0-3 år i yrket); 

identity and efficacy in classroom, (4-7 år); managing changes in role and identity: growing tensions and 
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omfattande de första tre åren i yrket, benämns av Day et al. som commitment: support and 

challenge, vilken innehåller två undergrupper: de lärare som utvecklar en känsla av 

effektivitet och de lärare som upplever en minskad känsla av effektivitet. Lärare i båda dessa 

grupper uppger att deras arbete påverkas av negativt beteende hos elever. En betydande 

skillnad mellan grupperna är att de nya lärare som upplevde en positiv effektivitetsutveckling 

alla hade stöd av skolledning och mer erfarna kollegor, medan nya lärare med känsla av 

minskad effektivitet uppgav en brist eller avsaknad av stöd. Day et al. (2007) påtalar även 

risken att det uppvaknande, som insikten om hur pass krävande läraryrket är, kan få nya lärare 

att söka andra vägar, bort från skolans värld. Med detta som ytterligare en aspekt av de 

utmaningar nya lärare möter konstateras att det stöd som nya lärare kan ges kan vara av 

största betydelse för dem när de träder in i yrkesrollen (ibid).  

 

Det första året som ny lärare innebär för många att de måste omformulera för sig själva vad 

det innebär att vara lärare (Eisenschmidt et al., 2008). Skapandet av en egen läraridentitet och 

omställningen till att betrakta sig själv som lärare är något som nya lärare oavsett tidigare 

bakgrund går igenom. För många innebär denna process ett bryskt uppvaknande ur en illusion 

av hur lärarrollen skulle te sig (Day et al., 2007; Eisenschmidt et al., 2008). Detta uppvak-

nande kan ta sig olika karaktär: 

 
An interesting finding regarding teachers’ professional life phases is the unique experiences of 

late entry teachers. These ‘older’ teachers (in terms of age) exhibited a similar professional 

outlook to that of their younger peers in the same professional life phase. However, because of 

the age factor and its associated personal needs and concerns, they faced similar work-life 

tensions to those who were in the same age range but were in later professional life phases. This 

suggests that the influence of age and life experience on teachers’ identity and professional life 

growth is not a linear one, but rather depends on issues, such as their sense of efficacy, resilience 

and how tensions are managed, together with the impact of sometimes hard to predict life events. 

(Day et al., 2007, s. 100) 

 

Vad som kan utläsas av Day et al (2007) är att faktorer såsom erfarenheter och var man som 

person befinner sig i livet (i termer av t.ex. ålder och familjebildning) påverkar de faser som 

nya lärare går igenom. Detta medför att äldre och yngre nya lärares professionsutveckling ser 

olika ut. Avsaknaden av det professionella kunnande som utvecklas genom erfarenhet medför 

att snabba beslut är mer ”energikrävande” för nya lärare än för deras mer erfarna kollegor 

(Ulvik et al., 2009). Det är svårt att uppmärksamma alla elever och finna lösningar på 

problem som man saknar tidigare erfarenhet av och nya lärare behöver därför ofta mer tid för 

att finna lösningar på nya situationer än mer erfarna kollegor (ibid). Om de nya lärarna inte 

ges denna tid, tenderar de att kopiera kollegors agerande eller förlita sig på sina egna 

erfarenheter som elever (Flores & Day, 2006).  

 

Lärares bedömningskompetens 

Vilken sorts bedömningar har lärare störst behov av att förhålla sig till? Begreppen classroom 

assessment och accountability assessment används för att diskutera lärares förmåga att förstå 

och använda sig av bedömning (Popham, 2009). För att klargöra begreppens definition anges: 

 

                                                                                                                                                         

 
transitions (8-15 år); work-life tensions: challenges to motivation and commitment (16-23 år); challenges to 

sustaining motivation (24-30 år) och sustaining/declining motivation, ability to cope with change, looking to 

retire (31 år eller mer i yrket). (Day et al., 2007, s. 69) 
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Classroom assessments refer to those formal and informal procedures that teachers employ in an 

effort to make accurate inferences about what their students know and can do. /---/ Accountability 

assessment are those measurement devices, almost standardized, used by governmental entities 

such as states, provinces, or school districts to ascertain the effectiveness of educational 

endeavors. (Popham, 2009, s. 6) 

 

Kopplat till detta lyfts två kategorier av bedömningsrelaterade beslut som lärare i dagens 

skola behöver göra: 

 
One of those clusters of decisions is fairly obvious, that is, those decisions related to teachers’ use 

of classroom assessment such as which ones to employ and how they should be used. But 

another, more subtle set of decisions stems from the nature of accountability tests that, almost 

without exception, have a direct or indirect influence on what teachers do in their classrooms. 

Both of these clusters of decisions have meaningful impact on the way students end up being 

taught. Because assessment-literate teachers will typically make better decisions, and because we 

want students to be better taught, it should be obvious that today’s teachers must acquire more 

assessment literacy – and the sooner, the better. (Popham, 2009, s. 6) 

 

Klassrumsbedömning är den bedömning läraren gör, formell som informell. Den påverkar 

alltid, på något vis, hur elever lär sig, även i de fall där läraren genomför bedömningen ganska 

slentrianmässigt (Popham, 2009). Det är hur bedömningen används som avgör om den 

främjar elevens fortsatta lärande och därmed kan tillskrivas en formativ funktion (Newton, 

2007). Bedömningens betydelse för elevens lärande ökar ju mer betydelse läraren tillskriver 

klassrumsbedömningen, i och med att den bedömningslitterate
3
 läraren medvetet använder 

bedömningen som ett underlag för planering av fortsatt undervisning. Det blir därför enklare 

att anpassa bedömning utifrån elevers behov för lärare som är bedömningslitterata, och även 

mer förtrogna med tänkbara bedömningsalternativ (Popham, 2009). Relationen uttrycks: 

 

/…/ teachers with insufficient assessment literacy /---/ typically cannot tell the difference between 

an accountabilitytest that is instructionally sensitive and one that is instructionally insensitive. 

(Popham, 2009, s. 7) 

 

Kunnande om olika testers påverkan på undervisning och elevers lärande är av vikt för lärares 

bedömningskompetens (Popham, 2009). Vetskapen om bedömningens påverkan på elevers 

lärande har bidragit till vissa ändringar av hur bedömning praktiseras. I Australien har man 

valt att decentralisera bedömningen i matematik genom att gå från externa prov till 

bedömningsmetoder valda och utformade på de enskilda skolorna (Watt, 2005). I en 

undersökning om hur australiska lärare upplever och använder olika former av bedömning 

visar det sig att lärare med färre år i yrket är de som är minst nöjda med traditionella 

skrivprov. Samma grupp lärare uppger även i betydligt högre grad än lärare med flera år i 

yrket att de använder sig av elevjournaler för bedömning av elevers matematiska kunskaper 

(ibid). 

 

I Storbritannien, där externa prov styr betygssättning och är en central del av hur 

bedömningen inom skolan fungerar, förs resonemang om ökad decentralisering gällande 

bedömning av elevers kunnande (se t.ex. Green & Oates, 2009). Ett argument mot 

decentralisering är den oro för brist på likvärdighet som ett överlämnande av ansvaret av den 

                                                 

 
3
 Begreppet litterat används vanligen i tal om det skrivna ordet. I det sammanhanget definierar litterat någon som 

har god läs- och skrivförmåga. I denna text används begreppet litterat i kombination med bedömning och avser 

någon med god insikt i bedömningsproblematik och god förmåga att medvetet praktisera bedömning. 
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betygssättande bedömningen till enskilda skolor och lärare skulle kunna innebära (ibid). En 

oro för att bedömningen ska bli alltför subjektiv är även det som australiska lärare uppger som 

bidragande orsak till att hålla fast vid traditionella prov som huvudsakligt underlag för 

bedömning av elevers kunnande inom matematik (Watt, 2005). Nya lärare anser dock, till 

skillnad från mer erfarna lärare, att alternativ bedömning inom matematikämnet både är 

användbart och passande. Övervägande för alla lärare är att traditionella prov anses som bättre 

mätinstrument ju äldre eleverna är. För de yngsta eleverna anses inte traditionella prov vara en 

särskilt bra mätmetod av faktiska matematikkunskaper (ibid). De diskussioner som förs i 

Storbritannien gällande bedömning kan jämföras med Sverige, där nationella prov är något 

som diskuteras måttligt och där det verkar finnas en naiv tro på att användandet av de 

bedömningsinstrument som finns är oproblematiskt (Wikström, 2009).  

 

Nya lärare och bedömning 

En hel del av den forskning som undersöker förhållandet mellan nya och erfarna lärare 

påvisar skillnader i fokus (se bl.a. Hogan & Rabinowitz, 2009). Skillnaderna rör bland annat 

vad lärare fokuserar på i klassrumssituationen, både under och efter lektionen. Medan erfarna 

lärares fokus ligger på eleverna, tenderar nya lärare fokusera mer på sitt eget beteende (Levin, 

Hammer & Coffey, 2009; Stukát, 1998). Erfarna lärare planerar lektioner utifrån elevers 

behov i större utsträckning än vad nya lärare gör (Hogan & Rabinowitz, 2009; Tomanek et al. 

2008). Hogan och Rabinowitz (2009) konstaterar i en jämförelse mellan nya och erfarna 

lärare att: 

 
The experts /…/ primarily relied on the deep features to form a mental representation of a 

problem situation whereas the novices tended to rely on surface structures to do so. However, 

findings also revealed that novice teachers relied on the deep structural features of the problem 

under certain conditions. (Hogan & Rabinowitz, 2009, s. 153) 

 

Visserligen nämns i citatet ovan inte bedömning. Men de förkunskaper erfarna lärare 

använder sig av vid planerande av lektioner är kunskaper de skaffat sig genom bedömning, 

formell såväl som informell. Kunskaper om elevernas kunnande och hur eleverna lär sig. Det 

är därmed möjligt att lyfta fram en skillnad mellan nya och erfarna lärare gällande 

användandet av bedömning (Hogan & Rabinowitz, 2009).  Skillnaden tydliggörs i en 

amerikansk studie av lärares val av bedömningsformer i naturorienterande ämnen, vilken 

visar att erfarna lärare, i högre grad än nya lärare, väljer bedömningsform utifrån elevers 

förmågor och kursplan (Tomanek et al. 2008). 

 

Väljer man att se på nya lärares arbete med bedömning, utifrån fokus på hur lärarutbildningar 

förbereder blivande lärare för praktiserande av kunskapsbedömning, framgår att det finns 

stora skillnader i hur bedömning ingår som del av lärarutbildningar i olika länder (Pope, 

Green, Johnson & Mitchell, 2009).  Etiska konflikter i samband med bedömning ses som den 

vanligast förekommande problematiken kring bedömning i amerikanska skolor. Då lärares 

kapacitet att föra etiska resonemang kring bedömning inte verkar utvecklas på skolan som 

arbetsplats, är det problematiskt om förberedelserna i lärarutbildningen gällande dessa 

aspekter på bedömning är bristfällig (ibid). Levin et al. (2009), å andra sidan, som också 

baserar sina resonemang utifrån en amerikansk kontext, menar att nya lärare kanske inte alltid 

använder sin förmåga att ta djupare del i andras resonemang. Men att det inte innebär att de 

saknar denna förmåga. Istället uttrycks i att nya lärare har daglig erfarenhet av att lyssna till 

andras resonemang. Ett bristfälligt användande av att lyssna in eleverna i klassrummet behövs 

därför inte ses som en utvecklingsmässig begränsning (ibid). Det kan tolkas som att det är 
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lärarens praktiska användande av elevers resonerande, i form av informell bedömning och 

som stöd för planerande, som utvecklas i och med att läraren skaffar sig allt mer erfarenhet i 

sin lärarroll (Hogan & Rabinowitz, 2009). Detta resonemang stöds utifrån att: 

 
Evidence from our case studies adds to existing arguments that novice teachers have abilities for 

attending to student thinking, but what they notice in class depends in part on how they frame 

what they are doing. Asked to pay attention to curricular objectives, standards, and their own 

behavior, it is not surprising that they do not notice the substance of student reasoning. (Levin et 

al., 2009, s. 151) 

 

Vidare hävdas att: 

  
Attending to student thinking is an important first step in providing responsive instruction that 

can help students construct understanding of scientific concepts, reason scientifically, appreciate 

the nature of science, and engage in scientific practices. (Levin et al., 2009, s.152) 

 

Även om det i detta fall är naturvetenskaplig undervisning som kommenteras, är det skäligt att 

tänka sig att dessa slutsatser även gäller inom andra områden. Det finns en risk att nya lärare 

fokuserar för mycket på styrdokument och det egna agerandet och därför alltför sent 

uppmärksammar elevers tänkande. Om nya lärare avvaktar till dess de börjat skapa rutiner 

innan de uppmärksammar elevernas tankegångar kan det skapa svårigheter i det fortsatta 

yrkesutövandet. Svårigheter som består i att de riskerar skapa rutiner som avleder uppmärk-

samheten från elevers sätt att resonera, istället för att vara främjande för elevernas lärande 

(Levin et al., 2009). 

 

Maclellan (2004) argumenterar för att det hos blivande lärare finns ett kunnande om formativ 

och summativ bedömning. Det konstateras samtidigt att andra kunskaper gällande bedömning, 

exempelvis olika bedömningsmetoder, är mer knapphändig. Under de senaste åren har det 

skett en omformulering i definitionen av kunskapsbedömning, vilket i Storbritannien inneburit 

ett ökat intresse för att bedömning, förutom att fungera utvärderande, ska främja lärande, 

generera feedback och tydliggöra vidare steg i elevens lärandeprocess (ibid). Det uttrycks 

vidare: 

 
/…/ it is not sufficient that teachers be procedurally skilled in implementing assessment 

(necessary as such skills are) but they must also be able to reason about their assessment practice. 

/---/ Just as there is a relationship between knowledge of the substantive structure of the 

subject/discipline and effective teaching (Bennet & Carré, 1993) so it seems reasonable to assume 

that knowledge of assessment will inform teachers’ practice. (Maclellan, 2004, s. 524) 

 

Graden av bedömningskompetens antas påverka hur lärare praktiserar bedömning och hur 

bedömningen används (Maclellan, 2004). Det kan ställas i relation till att lärares uppfattning 

om bedömningens betydelse påverkar elevers lärande (Popham, 2009). En del av 

utmaningarna nya lärare möts av handlar om att kunna anpassa sina instruktioner till enskilda 

elevers förförståelse och behov. Andra utmaningar berör svårigheter med subjektivitet, vilket 

är naturligt förekommande vid bedömning (Fantilli & McDougall, 2009). Ulvik, Smith och 

Helleve (2009) redogör för hur nyexaminerade lärare i Norge upplever sin arbetssituation. 

Bedömningsuppdraget beskrivs som svårt. Några ställer sig frågande till vad det är de ska 

bedöma och om de ger eleverna tillräckliga förutsättningar att visa vad de faktiskt kan (ibid).  

 

I flera europeiska länder, däribland Sverige, kommer en ansenlig del av lärarkåren att bytas ut 

inom de närmsta 5-10 åren, på grund av stora pensionsavgångar. Det kan illustreras av att 
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andelen lärare över 50 år representerade 43 procent av den svenska lärarkåren 2002, jämfört 

med 32 procent tio år tidigare (OECD, 2005). Det innebär att en betydande del erfarna lärare 

försvinner ur skolan och ersätts av mindre erfarna, ofta nya lärare. Det är viktigt att se till att 

dessa besitter så goda kunskaper om lärande och bedömning som möjligt, då de på flera håll 

kommer att utgöra en stor del av skolans lärare. Det är även viktigt att de nya lärarna stannar i 

yrket (Ulvik et al., 2009). Stöd av kollegor och skola är en viktig påverkansfaktor gällande 

detta (Day et al. 2007). 

 

Utifrån de skillnader som påtalas mellan nya och erfarna lärare, relationen bedömning för 

lärande och bedömning av kunnande, det ökade fokus kring kunskapsbedömning i svensk 

grundskolas tidigare år, samt det generationsskifte svensk skola går igenom, är det relevant att 

undersöka nya lärares relation till bedömning i skolår 1-6. 

 

Syfte och avgränsningar 

 

Syftet med studien är att undersöka hur nya lärare upplever, uppfattar och praktiserar 

bedömning i skolår 1-6. Frågeställningarna kan delas upp i tre övergripande områden: 

 Det egna skapandet av bedömningskompetens. Var och hur har de nya lärarna lärt sig det 

de kan om bedömning? Hur upplever de tillgång till och behov av stöd av mer erfarna 

kollegor? 

 Praktiserande av bedömning. Skiljer sig praktiserandet åt i olika skolår eller mellan 

ämnen? Hur ser relationen summativ – formativ, formell – informell bedömning ut i de nya 

lärarnas utsagor? 

 Upplevelser och åsikter om bedömning. 

 

Avgränsningar för studien görs dels genom att fokusera ämnena matematik och teknik, och 

göra jämförelser mellan bedömning i dessa båda ämnen, dels genom att fokusera skolår 1-6. 

Valet att inrikta studien mot tidigare skolår gjordes utifrån de ändrade direktiv lärare i 

grundskolan givits i och med införandet av skriftliga omdömen (Utbildningsdepartementet, 

2008). För tidigarelärare betyder det att de ska bedöma elevers kunnande i exempelvis teknik i 

skolår 2 mot eventuella lokala mål, eller utifrån en uttalad eller outtalad föreställning om vad 

som kan anses som godtagbar nivå. Det baserat på en tanke om progression mot de nationella 

målen i år 5. Utifrån det ställs frågan om nya lärare upplever skillnader vad gäller bedömning 

i olika skolår och vad dessa skillnader i så fall består av. 

 

Ämnesavgränsningen gjordes utifrån att matematikämnet, med nationella prov och 

kursplanemål redan i skolår 3, i egenskap av kärnämne är högprioriterat (se t.ex. Lindgren, 

2006). Teknik däremot har, liksom de flesta ämnen, inte några specificerade kursplanemål 

förrän i år 5. Under mina år som lärare inom grundskolan har jag upplevt att teknik som ämne 

inte verkar vara särskilt högprioriterat. Det är ett ”varken eller”-ämne, då det varken tillhör 

SO- eller NO-blocket, utan kan ses som ett slags kitt däremellan. I denna roll integreras 

tekniken i de tidigare skolåren oftast med NO-ämnena. I samband med utvecklandet av nya 

kursplaner för grundskolan ser det ut som att tekniken kommer att förlora kopplingen till 

orienteringsämnena och istället knytas till slöjdämnena (Lindahl, 2009). Det är för tidigt att ge 

några svar på om och i så fall hur denna förändring kommer att påverka teknikämnets innehåll 

och status. Med utgångspunkt i den statusskillnad som i ovanstående resonemang kan utläsas 

mellan teknik och matematik som skolämnen ställs istället frågan om de skillnaderna 

återspeglas i de nya lärarnas bedömning av elevers kunnande i de båda ämnena.  
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Metod 
 
 
Undersökningen genomfördes som en intervjustudie med 9 nya lärare. De intervjuade har upp 

till tre års erfarenhet av läraryrket efter avlagd examen. Det rör sig om nya ma/no-lärare med 

inriktning mot tidigare skolår, examinerade från fyra olika lärosäten i mellersta och södra 

Sverige.  

 

Metodval 

 

Intervju som datainsamlingsmetod jämförs ofta med enkätundersökningar. Det finns fördelar 

och nackdelar med båda, vilka har jag har uppmärksammat och tagit ställning till vid val av 

metod. Skriftliga svar ses ofta som mer ”med sanning överrensstämmande”, då anonymiteten 

främjar en högre grad av ”ärlighet” (Cohen, Manion & Morrison, 2000). Å andra sidan kan 

frågor, hur klara de än må te sig, tolkas på olika sätt. Vid en enkätundersökning med öppna 

frågor finns därmed alltid en risk att informanter inte riktigt ger svar på de frågor 

undersökaren tänkt sig. Vid en muntlig intervju finns alltid möjligheten att ställa 

kompletterande frågor och följdfrågor, samt att formulera om frågor för att minimera 

oklarheter eller för att fördjupa svaren ytterligare (ibid). Intervjuer möjliggör för mig som 

intervjuare att följa upp svar med följdfrågor för att underlätta tolkningen av det som 

förmedlas. Genom återkoppling till uttalanden kan eventuella oklarheter redas ut och det 

resultat som redovisas blir närmare de uppfattningar och formuleringar som de intervjuade 

anser sig stå för. 

 

Studien har genomförts med hjälp av telefonintervjuer. Gällande det praktiska arrangemanget 

runt själva intervjun finns åtskilliga fördelar. Sökningen av möjliga deltagare till studien 

inleddes med fokus på nya lärare examinerade vid ett par lärosäten, vilket senare utökades i 

ett par steg. Det resulterade i att de deltagande nya lärarna i undersökningen är utspridda över 

ett större geografiskt område. En motsvarande studie med samma urval, men där intervjuare 

och informant möts, hade såväl ekonomiskt som tidsmässigt varit mer krävande. 

Telefonintervju medför en ökning i urval av deltagare och undersökningen blir såväl 

ekonomiskt som tidsmässigt mer effektiv (Cohen et al. 2000). Vid händelse att intervjuaren 

vill ha en uppföljande intervju med kompletterande frågor, är även detta enkelt ordnat. En 

ökad flexibilitet gällande tid för intervjuer är också ett argument för telefonintervjun. Det 

finns de som inte tycker om att tala i telefon, men dessa personer tackar troligen inte heller ja 

till att delta i denna typ av studie. 

  

När det gäller tillförlitligheten i de svar som insamlas vid en telefonintervju finns skäl både 

för och mot metoden, skäl som noggrant bör övervägas vid val av metod. Som fördel kan 

nämnas att det kan vara lättare för intervjuare att både ställa och få svar på känsliga frågor, 

eftersom den intervjuade inte behöver uppleva det för vissa obekväma i att sitta öga mot öga 

med intervjuaren och samtidigt försöka besvara obekväma eller svåra frågor (Cohen et al., 

2000). Å andra sidan saknas vid en telefonintervju möjligheten att läsa av kroppsspråk och 

mimik, vilket leder till en del informationsbortfall. Det är även ofta svårare för främlingar att 

föra ett samtal med varandra via telefon än vid ett möte ansikte mot ansikte, vilket bl.a. 

uttrycks av Cohen et al. (2000): 
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Respondents may withhold important information or tell lies, as the non-verbal behaviour that 

frequently accompanies this is not witnessed by the interviewer. (Cohen et al., 2000, s.269) 

 

Den distansering i rum som en telefonintervju innebär leder således till att intervjuaren bör 

beakta svaren utifrån det faktum att allt kanske inte sägs, vilket hänger ihop med att 

personliga kontakten blir mindre än om intervjuare och informant träffas. Å andra sidan kan 

en intervjudeltagares oro över att ha en mikrofon framför sig bidra till att svaren blir kortare 

och kanske inte lika fylliga som annars (Bryman, 2001). Detta möjliga problem minskar vid 

en telefonintervju, då inspelningssituationen inte har samma framträdande roll för 

informanten, som vid en intervju där intervjuare och informant möts. Dessa aspekter har tagits 

i beaktande vid utformandet av intervjuerna. 

 

Urvalsprocedur 

 

I avgränsningen av studien skedde det första urvalet, genom att specificera studiens fokus på 

nya lärare med inriktning mot grundskolans tidigare år med ämnesinriktning mot matematik 

och teknik, samt genom att tydligt specificera och motivera detta val. 

 

Som underlag för att komma i kontakt med respondenter användes registerutdrag från 

högskolor och universitet med lärarutbildning. Dessa utdrag innehöll uppgifter om examensår, 

inriktning på utbildning och kontaktuppgifter i form av adress och telefonnummer. 

Inledningsvis inriktades arbetet på att få respondenter examinerade från den högskola, vid 

vilket denna studie görs, samt en högskola som bedriver visst samarbete med den 

förstnämnda. För att få ihop deltagare till studien togs senare kontakt med ytterligare 

lärosäten, inledningsvis närliggande, men senare även i andra delar av landet, för att erhålla 

listor med kontaktuppgifter. Ett informationsbrev (bilaga II) om studien skickades ut till 

presumtiva respondenter och en knapp vecka senare togs den första kontakten via telefon. 

Ganska snart valde jag att i första hand fokusera på att få kontakt med nya lärare som tagit 

examen knappt tre år tidigare. Det beslutet togs på grund av att inledande telefonsamtal tydligt 

signalerade att det var en stor andel av de nya lärare som tagit examen senare som inte 

arbetade inom skolan, på grund av brist på lärartjänster. I och med att breven sändes ut i flera 

omgångar skedde brevutskick och telefonkontakt för bokningar av intervjuer parallellt med de 

faktiska intervjuerna. I det brev som inledningsvis skickades ut till eventuella deltagare i 

studien informerades om hur materialet skulle hanteras och om den konfidentialitet som detta 

innefattade (se bilaga II). Information om att deltagandet var frivilligt var även det tydligt. 

Information om detta gavs även vid telefonsamtalet, i samband med bokning av 

intervjutillfälle, och i det inledande samtalet vid själva intervjun. De nya lärarna informerades 

även om att fingerade namn som skulle användas i resultatredovisningen. 

 

Då lärarutbildningar vid olika universitet och högskolor skiljer sig åt, finns det också en 

skillnad i hur man valt att utforma inriktningarna på utbildningen. Det innebar oftast mindre 

skillnader vad gäller ämnesinriktningen, men även möjligheten att utbilda sig till lärare i 

förskola och tidigare skolår fanns på ett av lärosätena. De nya lärare som kontaktades var de 

som bäst passade in i urvalsgruppen nya lärare med inriktning mot tidigare skolår och med 

ämnesinriktning omfattande matematik och teknik.  
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Datainsamling 

 

I detta avsnitt presenteras hur intervjufrågor vuxit fram och kategoriseras för att ge intervjun 

en struktur. Valet att göra en semistrukturerad intervju motiveras och det praktiska 

genomförandet av intervjuerna redogörs för.  

 

Utformning av intervju och frågeställningar 

I studien genomförs en semistrukturerad intervju, då det finns specifika frågeställningar som 

det söks svar på, och samtidigt en intention att inte styra respondenten i alltför hög grad.  Det 

finns istället en ambition att synliggöra vad den intervjuade läraren lägger mer eller mindre 

tonvikt vid. Detta genom att i resultat och analys lyfta vad det är som lärarna själva väljer att 

ta upp och i vilka sammanhang de väljer att skriva in sina tankar kring bedömning. Dessutom 

kan svar givna av informant vara av sådan relevans att det finns skäl att ta del av ett mer 

utvecklat resonemang, vilket följdfrågor kopplade till informantens svar, i högre utsträckning 

än en fast frågemall, kan bidra till. Det finns en finess med att inte direkt ställa vissa av de 

frågor som önskas svar på, då de i sig kan styra den intervjuade till att ge anpassade svar 

istället för att svaren reflekterar egna upplevelser och ställningstaganden (Bryman, 2001). 

 

I studien fanns en intention att analysera huruvida nya lärare fokuserar på summativ eller 

formativ bedömning, eller om de ser bedömningen av yngre elever som en helhet (se 

Lindström, 2005). För att göra en sådan analys kan inte direkta frågor ställas som leder in 

respondenten på de olika sätten att se på bedömning, utan frågorna som ställs rör sig runt 

området utan att använda sig av begrepp som framåtsyftande, formativ, dömande eller 

summativ. I de fall denna typ av ord används vid intervjutillfällena är det av den nya läraren 

själv, eller i en tolkande följdfråga. Om frågeställningarna specificeras till att handla om 

dömande respektive framåtsyftande bedömning talar frågorna indirekt om för respondenten 

något om värdet som tillskrivs dessa båda aspekter gällande bedömning (se t.ex. Harlen, 

2005). Utformandet av intervjuerna har präglats av en tro om att en mer övergripande intervju 

kring bedömning ger en mer med sanning överensstämmande bild av hur respondenterna 

uppfattar bedömning i skolan.  De för studien angivna angränsningarna och en lyhördhet för 

vad den intervjuade tar upp är vad som styrt och format utförandet. Frågornas karaktär är en 

blandning av mer eller mindre strukturerade frågor (Merriam, 2009).  

 

Ambitionen var att utforma en flexibel intervjuguide, där det gick att se tydliga kopplingar 

mellan studiens undersökningsfrågor och de intervjufrågor som ämnades ställas. Cresswell 

(2007) menar att ett intervjuprotokoll kan ses som ett insmalnande mot studiens centrala 

frågeställningar, vilka… 

 
/…/ might be seen as the core of the interview protocol, bounded on the front and the end by 

questions to invite the interviewee to open up and talk /…/ (Cresswell, 2007, s. 133) 

 

Men vad var det då för intervjufrågor som skulle ställas för att få svar på studiens kärnfrågor? 

Patton (2002) föreslår följande typer av frågor: erfarenhets- och beteendefrågor, åsikts- och 
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värderingsfrågor, känslofrågor, kunskapsfrågor, sinnesfrågor
4
, samt bakgrunds-/demografi-

frågor. Även hypotetiska frågor, ”djävulens advokat”-frågor
5
, frågor om ideal och tolkande 

frågor kan ge bra svar (Merriam, 2009). De frågor som användes som underlag vid 

intervjutillfällena, och som fanns formulerade i en intervjuguide, fungerade som stödfrågor. 

Det innebar att det inte alltid behövde vara de faktiska frågor som ställdes. Frågeunderlaget 

strukturerades i grupper av sammanhörande frågor. Dessa grupper är en del av de Patton 

(2002) nämner. Jag har dock inte följt Patton, utan låtit en mängd intryck genom text och 

samtal inspirera utformandet av den intervjuguide (se bilaga I) som kom att användas i denna 

studie. Intervjuguiden utformades med tydlig koppling till undersökningsfrågorna, vilka även 

de finns formulerade i intervjuguiden. Detta för att det med lätthet skulle kunna urskiljas vilka 

områden och undersökningsfrågor som behandlats under intervjuns gång. En sådan struktur 

på intervjuguiden minskade beroendet av att varje enskild intervjufråga formulerad i skrift 

även måste formuleras muntligt. Då en semistrukturerad intervju bygger på att få 

respondenten att mer fritt berätta om sina erfarenheter och upplevelser av bedömning och att 

frågorna i möjligaste mån följer den tråd som skapas under intervjun, var det av mindre vikt 

att kontrollera att alla intervjufrågor var ställda och av större vikt kunna kontrollera att svar 

erhållits på undersökningsfrågorna. Dessa val och förhållningssätt kring intervjufrågor 

återspeglar den flexibilitet som karaktäriserar den semistrukturerade intervjun (Bryman, 

2001).  

 

Intervjuförfarande 

Inför intervjuerna genomfördes provintervjuer, där frågorna testades och finslipades 

(Merriam, 2009). Provintervjuerna gav även tillfälle att se huruvida den planerade ordningen 

av huvudfrågor, inledning och avslutning fungerade. Av de fyra provintervjuer som 

genomfördes gjordes två som telefonintervju. De lärare som deltog var alla utom en erfarna 

lärare som undervisade i grundskolans tidigare år i ämnena matematik och teknik. Genom att 

genomföra provintervjuer med erfarna lärare erhölls deras erfarenheter och reflektioner kring 

de bedömningsfrågor som ämnades ställas till de nya lärarna, vilket senare kunde vara till 

hjälp vid analys av de nya lärarnas intervjusvar. 

 

Insamling av data skedde genom telefonintervju, där högtalartelefon användes och 

intervjuerna spelades in på två mp3-spelare. Under intervjuerna fördes även kompletterande 

minnesanteckningar på papper. Nio av de i studien deltagande nya lärarna intervjuades vid ett 

tillfälle var. Tidpunkten för intervjuerna anpassades efter respondenternas önskemål. Det 

innebar att en del intervjuer skedde dagtid, då den nya läraren var på sin arbetsplats, medan 

andra intervjuer skedde kvällstid, då den nya läraren var hemma. Inledningsvis gjordes en 

avstämning med hjälp av bakgrundsfrågor, innan de frågor som var mer kopplade till 

undersökningens frågeställningar tog vid. I möjligaste mån försökte frågorna anpassas till att 

följa samtalet, utifrån vad respondenten tog upp, för att intervjun mer skulle ha formen av ett 

samtal än en rad frågor som sökte svar. I samband med intervjuerna erhölls medgivande om 

att få återkomma med kompletterande frågor vid behov. Tiden för intervjuerna i denna studie 

avsattes inledningsvis till 45 minuter. De intervjuer som genomfördes kom sedan att ta mellan 

23 och 33 minuter. Kvalitativa intervjuer kan ha väldigt varierande längd och även en kortare 

intervju kan ge viktig information (Bryman, 2001).  

                                                 

 
4
 Frågor närbesläktade med erfarenhets- och beteendefrågorna, men som mer fokuserar på vad som känns, syns, 

hörs o.s.v 
5
 Frågeställningar som utmanar respondenten att ta ställning till en motsatt förklaring eller perspektiv. 
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På grund av en praktisk olägenhet besvarade en av respondenterna intervjufrågorna skriftligt. 

Jag hade i detta skede haft hälften av intervjuerna och omarbetade intervjufrågorna utifrån de 

erfarenheter jag hade från intervjuerna, så att dessa svar skulle vara jämförbara med övriga 

intervjusvaren vid en analys. Intervjufrågorna skickades enligt överenskommelse till 

respondenten via e-post och svaren erhölls samma väg. 

 

Transkribering  

 

Direkt efter intervjuerna inleddes arbetet med transkribering. I detta steg omvandlades 

intervjun från att vara ett möte mellan människor, till att vara data på papper. Transkriberings-

processen uttrycks av Cohen et al. (2000) på följande sätt:  

 
There can be no single ’correct’ transcription; rather the issue becomes whether, to what extent, 

and how a transcription is useful for the research. Transcriptions are decontextualized, abstracted 

from time and space, from the dynamics of the situation, from the live form, and from the social, 

interactive, dynamic and fluid dimensions of their source they are frozen. (Cohen et al., 2000, s. 

282)  

 

Vid denna studie kanske dekontextualiseringen gäller i än högre grad, då det vid transkri-

beringen gjorts ett val att inte notera eventuella diskussionstrådar utanför undersöknings-

området. Det är dock ett aktivt val som gjorts. Oavsett hur transkriberingen sker innebär den 

ett databortfall och valet av transkriberingsmodell styrs av vad det ligger i studiens intresse att 

veta och därmed vilket bortfall som är acceptabelt (Cohen et al., 2000). Studien sätter nya 

lärares tankar kring bedömning i fokus. I den transkriberingsmall som användes delades 

dialogen upp i numrerade sektioner utifrån en fråga-svar-princip. Alla inlägg från mig som 

intervjuare innebar en ny sektion i transkriberingsmallen, även då det rörde sig om ett ”Mm”. 

Pauser noterades, men det gjordes ingen skillnad mellan långa och korta pauser. Suckar och 

liknande noterades inte i transkriberingen, dels för att jag från början inte tänkt detta, men 

även för att jag senare insåg att kvalitén på det inspelade materialet inte var tillräckligt god för 

att det skulle kunna göras en sådan notering och garantera att den var rättvisande, det vill säga 

att alla suckar noterats. 

 

Det fanns inledningsvis en ambition att respondenterna skulle ges möjlighet att läsa igenom 

och kommentera, komplettera eller eventuellt ändra felaktigheter i den transkriberade 

intervjun. Det skedde vid de fyra inledande intervjuerna, genom att de enskilda intervjuerna 

skickades ut med brev och bifogat svarskuvert till berörda respondenter. Tiden för den 

intervjuade nya läraren att komma med korrigeringar reglerades till en och en halv vecka, för 

att undvika en förhalning av det därpå följande analysarbetet. De senare intervjuerna gjordes i 

ett skede då tiden upplevdes alltför knapp för att kunna genomföra en kontroll av intervju-

materialet. Av de nya lärare som gavs möjlighet att kommentera de transkriberade 

intervjuerna valde två att göra mindre tillägg i form av förtydliganden. Betydelsen av dessa 

förtydliganden för tolkningen och förståelsen av det sagda var försumbar. 
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Analysmetod 

 

En intressant fråga och ett tillvägagångssätt är vad Bergström och Boréus (2005) menar är det 

som krävs för att genomföra en bra textanalys. Vid de överväganden som gjorts gällande 

förhållningssätt till de transkriberade intervjuerna och presentation av resultat har jag funnit 

viss vägledning hos Larsson (1993), som lyfter olika kvalitetsaspekter gällande resultat. 

Larsson hänvisar bland annat till Geertz (1991), som menar att en analys förlorar i innebörd 

om beskrivningarna av den studerade kulturens konkreta vardag inte är tillräckligt fyllig. Det 

kan ställas i relation till Bergström och Boréus (2005), vilka uttrycker att viss kunskap om den 

diskurs texten är tagen från är nödvändig för att kunna göra en textanalys. Min erfarenhet av 

arbete som grundskollärare i såväl de skolår som de ämnen denna studie omfattar gör att jag 

tillskriver mig tillräckligt god kännedom om denna diskurs. Den konkreta vardag, som 

Larsson (2003) belyser, ser dock olika ut för de nya lärare som deltar i studien, och har inte 

fokuserats i denna studie. Istället har de nya lärarnas utsagor analyserats utifrån de ramverk 

som styr skolan och i relation till forskning gjord inom området.  

 

Analys av data innebär tolkning, och för detta finns olika perspektiv. Utifrån vetskapen om att 

mina egna erfarenheter som lärare påverkar analysen har jag ställt mig frågande till i vilken 

grad detta sker. Ambitionen genom hela intervju- och analysprocessen har därför varit att vara 

tydlig i vad det görs kopplingar till eller reflekteras utifrån, om det handlar om vad forskare 

inom området hävdar, vad liknande studier påvisat, eller om det är egna reflektioner baserade 

på erfarenheter av fjorton år som grundskollärare i tidigare skolår.  

 

Vid inledande genomläsningar av de transkriberade intervjuerna gjordes skriftliga 

kommentarer gällande specifika uttalanden av intresse för studien. Här skildes på när den 

intervjuade lärarens uttalanden lyftes fram och när egna reflektioner kring det sagda gjordes. 

Intervjumaterialet bearbetades på detta sätt i flera omgångar. Det utifrån en idé om att det som 

synliggörs i en intervju kan användas för att synliggöra någonting i nästa, såsom 

nyansskillnader i uttryck, eller skillnader i vad de nya lärarna lägger tonvikt vid. Larsson 

(1993) påtalar vikten av att behålla nyanserna och lyfta fram det unika. Samtidigt som 

resultatet skall uppfylla kriterierna för innebördsrikedom ska även kravet på god struktur 

uppfyllas, vilket innebär överskådlighet och reducerad komplexitet (ibid). Redan i detta skede 

av analysen fanns detta i åtanke. Mellan kraven på innebördsrikedom och struktur finns en 

spänning som enligt Larsson balanseras av resultat som inte är för diffusa. 

 
En tolkning bör därför inte vara frukten av kompromisser, utan bör fånga in något fundamentalt 

som finns i rådata på ett exakt sätt. (Larsson, 1993, s. 201) 

 

Såsom Larsson tolkar Uljens (1989) är det dessutom av vikt att fenomenet inte varierar, att 

analysen av förhållandena har ”en axel, kring vilka de centreras” (Larsson, 1993, s.202). Vad 

bestod då denna studies axel av och vad var det som skulle synliggöras i datamaterialet? När 

arbetet med kommentarer bedömdes som tillfälligt klart, gjordes kategoriseringar av de nya 

lärarnas uttalanden utifrån vissa områden och ställningstaganden, med den undran i 

bakhuvudet. Att kategorisera utsagorna rörde sig om en process där det oftast var klara 

ställningstaganden som tydliggjorde kategorierna, medan det vid andra tillfällen kunde vara 

formuleringar, tydlighet eller brist på tydlighet som utgjorde den bas utifrån vilken kategori-

seringarna gjordes. Ofta resulterade dessa grupperingar i tre olika kategorier av svar, med mer 

eller mindre klara gränser, men vid några tillfällen rörde det sig om två grupperingar, varav i 
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ett fall med väldigt tydlig gräns. Det är utifrån de områden kategoriseringarna gjordes som 

resultatet presenteras. Vad de nya lärarna själva väljer att lyfta fram kring bedömning, är en 

viktig del i analysen, men det rör sig även om en analys av argument, och ibland ett 

konstaterande om avsaknad av argument. 
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Resultat 
 
 
Bedömning som någonting som genomförs kontinuerligt löper som en röd tråd genom alla 

intervjuer. Hur detta beskrivs av de olika lärare som deltar i studien visar dock skillnader i 

såväl vad som avses med bedömning, praktiskt genomförande och upplevelse av bedömning i 

olika skolår och ämnen. Dessa skillnader är ibland väldigt tydliga, medan det i andra fall mer 

rör sig om gradskillnader. Även gällande var och hur bedömningen sker finns vissa skillnader. 

I detta kapitel presenteras inledningsvis mer övergripande resultat kring nya lärares 

arbetssituation, så som det tydliggjorts i samtalen med dem. Därefter presenteras 

intervjuresultaten områdesvis utifrån de frågeställningar studien är uppbyggd kring.  

 

Var finns de nya lärarna? 

 
I samband med att den första telefonkontakten med potentiella intervjudeltagare togs, 

framkom ganska snart att flera av de nya lärare som ingick i urvalsgruppen ännu inte hade 

lärartjänst, inte ens längre vikariat. Detta gällde främst lärare som tagit sin lärarexamen för 

knappt två år sedan, men även sådana med ytterligare ett år som färdig lärare fanns med i 

denna grupp. Några av dem förmedlade en uppgivenhet över situationen. De flesta av dem 

uppgav att de arbetade med det som de sysslat med före lärarutbildningen, i väntan på att 

möjligheten att få en lärartjänst skulle dyka upp. Endast två av dem jag talade med som 

saknade lärartjänst arbetade som timvikarie i kommunens skolor ”för att försöka få in en fot 

någonstans”, som en av dem uttryckte det. Av de lärare som hade lärartjänst arbetade några i 

skolår 7-9, fastän behörigheten var mot tidigare år. De uppgav att alternativen var en 

lärartjänst i de senare skolåren eller ett fortsatt sökande efter annan lärartjänst. Den 

tidigarelärare som arbetade på en gymnasieskola uppgav sin erfarenhet av flera års arbete 

inom industrin, innan vidareutbildningen till tidigarelärare, som anledning till att han nu 

arbetade inom gymnasieskolan. I tabell 1 presenteras hur de nya lärare jag kom i kontakt med 

i samband med denna studie arbetar idag, två-tre år efter avslutad lärarutbildning. Fyra av de 

lärare jag var i kontakt med arbetade inom förskolan. Av dessa uppgav två att de gått en 

lärarutbildning med inriktning mot förskolan och tidigare skolår, medan de andra två menade 

att de var tidigarelärare som arbetade i förskolan utan formell behörighet, i väntan på att andra 

lärartjänster skulle dyka upp. 
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  Tabell 1. Översikt av hur de nya lärare som kontaktats i samband med undersökningen 

arbetar. De lärare som deltagit i intervjustudien har mörkare markering i tabellen. 

Gy                                   

Gr  
 

9                                   

8                                   

7                                   

6  x x x     x                          

5  x x x                               

4  x  x    x                           

3     x x  x                           

2     x    x                          

1 x      x                            

F                                   

*                                   

F                                   

V                                   

X                                   

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö α β γ δ ε 

 

De nio nya lärare som 

deltar i studien. 

Arbetar inom skolår de har 

behörighet för. 

Arbetar i skolår de 

saknar behörighet för 

eller i annat yrke. 

 Övriga nya lärare som kontaktats. 

 Varje kolumn representerar en ny lärare. 

Gy: gymnasieskolan. Gr: grundskolan. F: förskola, under grundskolan står F för förskoleklass. 

V: timvikarie. X: arbetar inte som lärare. 

*: annan roll i grundskolan, i detta fall resurslärare till enskild elev 

x: de skolår som de intervjuade nya lärarna arbetade i när intervjuerna genomfördes. 

 

Nya lärares bakgrund och väg in i yrket 

 
Tre av de nya lärare som ingår i intervjustudien har vidareutbildat sig efter cirka tio till 

femton år som verksamma inom andra yrken. Av resterande intervjudeltagare inledde de 

flesta sin lärarutbildning inom en treårsperiod efter avslutad gymnasieutbildning. Enbart en av 

lärarna med längre yrkeserfarenhet före påbörjad lärarutbildning har tidigare erfarenhet av 

arbete inom skolan. Denna erfarenhet består i arbete som elevassistent i cirka tio år. 

Ytterligare två av de nya lärarna uppger tidigare erfarenhet av arbete inom skolan, en som 

elevassistent i två år och en som vikarie i skola och fritidshem i fem år. De nya lärarna med 

tidigare erfarenhet av arbete inom skolan, samt en ny lärare med arbetserfarenhet inom 

sjukvård och psykiatri, uppger att deras erfarenheter från tidigare arbete är en god hjälp för 

dem i deras lärarprofession. 

 

Av de lärare som intervjuats har tre direkt efter avslutad lärarutbildning erhållit tjänst på den 

skola de fortfarande är verksamma på. Gemensamt för dessa lärare är att de under det sista 

året av lärarutbildningen ibland vikarierat på den skola där de senare fått anställning. 

Resterande lärare i studien har inlett sitt arbete som lärare med timvikariat eller pooltjänst-
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göring innan de fått tjänst på en skola. Ofta rör det sig om en av de skolor på vilken de varit 

under sin tid som vikarie eller poollärare. 

 

Situationer för bedömning 

 

I detta avsnitt berörs de situationer, i vilka de nya lärarna i studien beskriver att de praktiserar 

bedömning. För att tydliggöra i vilka sammanhang bedömning görs och de skillnader, ibland 

bara nyanseringar, som finns i hur de beskriver situationer för bedömning, presenteras 

resultaten uppdelat utifrån aspekterna tid och rum.  

 

När sker bedömningen? 

Alla de nya lärare som deltar i intervjustudien uppger att bedömning är något som görs 

närmast dagligen. Några uppger även att det görs ”hela tiden”, eller i varje fall nästan, vilket 

Ebba
6
 utvecklar genom följande resonemang: 

 
Det är ju inte bara en gång i veckan eller en gång i månaden eller så, utan alltså… man… man 

pratar om ju om matte då… och det liksom, då får man ju reflektera över vad man, vad man har 

gjort och… vad man hör i samtalet att dom har tagit till sig och så. Så det är ju… det sker ju mer 

eller mindre hela tiden. Jag kan inte bedöma varje elev varje, varje lektion eller så, men jag får ju 

en bild av… i alla fall under tiden. (E;16)
7
 

 

Av det Ebba säger kan utläsas att den nästintill dagliga bedömningen hon beskriver i mångt 

och mycket handlar om att ta tillvara de tillfällen som ges. Anna, som talar i liknande termer 

ger exemplet att hon, i samband med att hon passerar en elev som arbetar i sin matematikbok, 

kan bilda sig en uppfattning om hur det går för eleven ifråga. Om den nästan dagliga 

bedömning som Ebba och Anna redogör för kan beskrivas som spontant reflekterande ger 

Christel en beskrivning av en tidsmässigt väldigt tät bedömning med tydlig struktur: 

 
/…/ man gör ju upp mål för olika områden man jobbar med och… tar man till exempel som i NO 

då, så har man ju mål för varje lektion och så kollar man igenom, ställer frågor eller om man har 

prov och någonting. Så det är i stort sett varje lektion. (C;11) 

 

Vad Christel beskriver är en kontinuerlig avstämning av elevers kunskaper mot definierade 

korta mål, mål för lektioner. När den dagliga bedömningen görs förklaras av Ebba, Christel 

och Anna i termer av hur, medan Berit i sin beskrivning fokuserar på när, i vilka situationer 

bedömningen sker, vilket hon uppger är i mötet med eleverna, vid test, men även under 

planeringstid. 

 

I de beskrivningar de nya lärarna ger om när bedömning görs framkommer även av att 

bedömningen sker olika frekvent. Daniel uttrycker att: 
 

                                                 

 
6
 Namnen på alla deltagande lärare är fingerade. 

7
 Beteckningen (E;16) markerar var i det utskrivna materialet som citatet är hämtat. Bokstaven talar om vem av 

deltagarna som citeras, i detta fall Ebba. 
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Särskilt de här eleverna man vet inte riktigt på vilken nivå dom är, så då får man försöka att titta 

lite extra hela tiden. Man går liksom fram till dom och hjälper dom och sitter och lyssnar och 

diskuterar för att försöka få en bild av dom. (D;17) 

 

En uppfattning liknande Daniels, om att bedömningen av elever sker olika frekvent, och att de 

elever som är svårare att få grepp om eller har behov av åtgärdsprogram är de som tar mer tid 

att bedöma, uttrycks av drygt hälften av de nya lärarna i studien. Andra uttrycker inte att de 

lägger ner olika mycket tid på olika elever, eller att bedömningen sker olika frekvent, 

beroende på den enskilda elevens behov. Christel, som ingår i den senare kategorin, säger: 

 
Är det grupparbeten går jag runt och frågar alla, ser till att alla får svara. Är det prov naturligtvis, 

så ser jag ju det. (C;15) 

 

Vid en jämförelse av Daniels och Christels beskrivning av hur bedömning görs tydliggörs 

dessa två kategorier av upplevelse av hur pass frekvent bedömningen sker.  

 

Var sker bedömningen? 

De nya lärarna i studien är eniga om att bedömning görs i mötet med eleverna under pågående 

arbete. Gällande var bedömningen sker kan ändå två tydliga kategorier av svar urskiljas, 

nämligen att bedömning enbart sker i klassrummet, eller mer specifikt i direkt interaktion med 

eleverna, alternativt att bedömning även sker i samband med reflektion enskilt eller 

tillsammans med kollegor. De nya lärarna i studien fördelar sig antalsmässigt jämnt mellan 

dessa båda kategorier, genom att den nionde, Ebba, vacklar något mellan grupperna. På vilket 

sätt redogörs för nedan. Fyra av lärarna uppger inledningsvis att bedömningen endast sker i 

klassrummet, vilket Ebba förtydligar med: 

 
Jag vet inte i vilka andra situationer det skulle kunna vara. (E;19) 

 

Ett tydligt konstaterande som återspeglar de andra lärarna i denna grupps upplevelse av när 

bedömningen görs. När Ebba fortsätter utveckla sitt resonemang så vidgar hon klassrums-

begreppet till att omfatta även andra miljöer där hon bedriver lektioner med sina elever, 

exempelvis skogen vid utematten. Med denna vidgning av klassrumsbegreppet omfattas även 

Anna i denna grupp. Hon uttrycker att: 

 
Där undervisningen sker så sker nog bedömningen. (A;12) 

 

I Ebbas fortsatta beskrivning vidgas hennes beskrivning gällande var bedömningen sker till att 

även omfatta situationer utanför undervisningssituationen. Ebba lämnar klassrummet eller 

lärandesituationen som definition för var bedömningen sker, om än med viss reservation: 

 
Och sedan naturligtvis när jag sitter för mig själv vid datorn så… Men då för jag ju ner det 

skriftligt liksom. Men bedömningen sker ju ihop med eleverna. Där vi är. (E;23) 

 

Ebba uttrycker en viss osäkerhet gällande huruvida det reflekterande kring elevers lärande 

som görs utanför undervisningssituationen är att betrakta som bedömning. I och med detta 

hamnar hon med en fot i vardera av de två grupperingarna. 

 

Den andra grupperingen nya lärare, de som upplever att bedömning även sker utanför 

klassrums- eller undervisningssituationen, menar att de även gör bedömning i samspråk med 

kollegor, genom diskussioner kring bedömning, eller att man rådfrågar varandra. Några 
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uppger att de också bedömer elevers lärande enskilt, i klassrummet eller på arbetsrummet 

efter lektion. Gällande var bedömningen görs uttrycker Fanny: 

 
Oftast i mitt huvud tills jag skriver ner det. I klassrummet när jag tillsammans med mina elever 

fyller i måldokument och framför allt då eleverna förbereder sitt eget utvecklingssamtal. (F;5) 

 

Detta uttryck att bedömningen sker i huvudet tills det finns nedskrivet ger bilden av 

bedömningen som en ständigt pågående process, något som styrks av lärarnas uttalanden om 

när bedömningen sker.  

 

Praktiserande av bedömning 

 
Av de nya lärare som deltar i studien undervisar tre i skolår 1-3, två i skolår 4-6, medan fyra 

har erfarenhet av skolår 1-6 (se tabell 1). Även ämnesinriktningen ser lite olika ut. Alla de 

intervjuade lärarna har matematik som undervisningsämne. Sedan skiljer det sig åt huruvida 

de är utbildade i och/eller undervisar i teknikämnet, dels beroende på hur deras 

lärarutbildningar varit upplagda, men även beroende på hur undervisningen på respektive 

skola fördelats. Utifrån deltagarnas olika erfarenheter redogörs här för de erfarenheter av 

bedömning i olika skolår och ämnen som de beskriver. Innan dessa mer specifika jämförelser 

görs presenteras de nya lärarnas mer generella beskrivningar av hur bedömning praktiseras.  

 

När de intervjuade lärarna ombeds beskriva hur de praktiskt går tillväga vid bedömning 

framträder tre svarskategorier. Den första kategorin lägger tonvikten vid att tydliggöra att det 

handlar om att jämföra elevernas kunnande mot uppställda mål. I den andra svarskategorin 

läggs fokus på att ha en dialog med eleverna, medan observation är vad som betonas i den 

tredje kategorin. Även om tonvikten för bedömningen läggs på olika delar i de olika lärarnas 

beskrivningar innebär detta inte att de andra kategorierna inte berörs. Det rör sig om tre 

överlappande svarskategorier. Hur överlappningarna ser ut och i vilken grad de andra 

kategorierna berörs varierar, men måldiskussionen förs hos alla nya lärare i studien, även om 

den inte kommer in i beskrivningen av hur de genomför bedömning. 

 

Vid fokus på den första svarskategorin, där jämförande av elevernas kunnande mot uppställda 

mål betonas kan några underkategorier identifieras. Dessa underkategorier definieras av de 

olika typer av mål som de nya lärarna relaterar till, vilket är mål för enskilda lektioner, lokala 

mål och kursplanemålen. I kategorin som lägger tonvikten på att jämföra kunnande mot mål 

finns tre lärare, bland annat Christel, som uttrycker att: 

 
Jag skriver upp mål. Jag skriver upp vad de ska hinna med. Och sedan så ställer jag frågor eller så 

repeterar jag lektionen efter. Är det grupparbeten går jag runt och frågar alla, ser till att alla får 

svara. Är det prov naturligtvis, så ser jag ju det… Jag har kontinuerliga läxförhör. Jag frågar 

om… alltså inte bara kunskapsmässigt, utan jag frågar dom själva vad dom kan också. Så dom 

blir själv medveten om… hur dom… (C;15) 

 

Precis som Christel använder Hanna sig av närliggande mål, men hon kombinerar dessa med 

kursplanemålen. Medan Christel fokuserar på vad eleverna kan fokuserar Hanna på 

lärprocessen. Hon menar att: 

 
Alltså, man bedömer ju deras förmåga, hur dom, hur dom arbetar mot målen, om dom kommer att 

nå målen, eller om dom måste arbeta mer mot målen så att säga. /---/ När man… jag har en tre-
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fyra då, så har jag ju treornas mål, och fyrorna jobbar mot femmans mål, så att säga, och då får 

man ju checka av vad det är för mål som ska vara nådda när det kapitlet är färdigt. (H;9-10) 

 

Genom att Hanna använder sig av läromedlens mål för enskilda kapitel som komplement till 

kursplanemålen är det rimligt att anta att hon har längre perioder mellan avstämningar av 

närliggande mål än Christel. Liksom Hanna sätter inte Daniel upp mål för enskilda lektioner. 

Han talar i termer av att stämma av för att säkerställa att eleverna uppnår kursplanemålen. 

Daniel menar att nationella prov är en god hjälp vid bedömning genom att läraren får en 

bekräftelse om huruvida eleverna uppnått kursplanemålen. Gemensamt för Daniel och 

Christel är, förutom fokus på mål, att de ser prov som en stor hjälp vid bedömning. Daniel 

menar även att: 

 
Men annars så tycker jag att man märker lite, man ser rätt så tydligt vilka som hänger med och 

förstår det dom ska och vilka som riskerar att inte nå målen om man säger så… att man känner av 

dem lite. (D;8) 

 

I den fortsatta presentationen av studiens resultat kommer det att synliggöras att detta ”att 

känna av eleverna”, som Daniel uttycker, är något som flera av de nya lärarna i studien 

beskriver.  

 

I den andra kategorin svar läggs tonvikten vid en dialog med eleverna. Här återfinns Ingela 

och Gunilla. Gunilla menar att:  

 
Det är ju inte så att man gör prov med dom. /---/ jag samtalar med barnen. (G;8) 

 

Gunilla menar att eftersom hon har en etta så finns det inte så många andra sätt att göra 

bedömning på annat än att tala med eleverna och fråga om saker. Ingela väljer att tala om 

diskussioner och tankeprocesser: 

 
Jag tar, tänker lite själv och det jag tycker är intressant som jag tänker som kanske förklarar en 

del, det skriver jag ner. /…/ ja om man till exempel skulle ta att vi pratar om klockan. Vi 

diskuterar och eleverna säger något speciellt. När jag känner att det här är ett bra sätt att göra det 

här, att det här har jag verkligen någon jag kan bedöma. Och då kan jag liksom ta hänsyn till det. 

(I;13-14) 

 

Ingela för ett resonemang där hon beskriver att hon gör bedömningar av vad det är hon kan 

bedöma. Ofta handlar det om att synliggöra att en elev faktiskt tagit ett steg närmare 

måluppfyllelse. 

 

I den tredje svarskategorin betonas observation av elevers lärprocesser och elevproducerat 

material. Här återfinns fyra av de nya lärarna i studien. Ebba menar att bedömningen görs: 

 
/…/ genom fördiagnos och observation och ja, mötande under tiden man arbetar. /---/ Ja, om vi 

börjar med fördiagnos, så, så… inom det området vi arbetar med eller ska arbeta med så kan jag 

ju ge en diagnos i form av ett papper till exempel. Vi kan ju göra det gemensamt i klassen att jag 

ställer frågor eller läser upp ett texttal till exempel och så får dom var och en skriva ned hur dom 

tänker och vad dom… hur dom svarar på detta som jag frågar om… Sedan naturligtvis under 

lektionen så när dom jobbar själva så går jag runt och hjälper till och då för man ju ett samtal… 

Om jag pratar om matteboken så finns det ju en efterdiagnos i matteboken och då kan jag använda 

mig av den. Det… ja… Och sedan praktiskt med… när dom arbetar med laborationsmaterial och 

så, så ser jag ju om dom har förstått eller… Det är väl vad jag lutar mig mot. (E;6, E;8) 
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Genom den beskrivning Ebba gör synliggörs ett spektra av bedömningstillfällen, alla med 

avsikt att kontrollera vad eleverna kan eller inte kan, men även för att ta reda på hur barnen 

tänker, exempelvis vilka strategier de tillämpar i matematik. Fanny, och Berit ger liknande 

beskrivningar av hur bedömningen görs. De nämner båda även att de läser elevers texter. 

 

Skiljer sig i detta om bedömningspraktiserande gör Anna, inte för att hon inte passar in i 

någon utav dessa grupper, utan för att hon befinner sig i såväl den kategori som lägger tonvikt 

på avstämning mot målen och finner stöd i nationella prov, som den kategori som menar att 

bedömning huvudsakligen sker genom samtal med eleverna. Anledningen till att Anna 

befinner sig där hon gör är, enligt henne själv, att hon nyligen gått från att undervisa i skolår 

5-6 till att undervisa i skolår 1. Hon menar att hennes bild av hur bedömningen praktiseras 

skiljer sig åt helt beroende på vilka skolår hon relaterar till. De lärare som ingår i den först 

beskrivna kategorin är lärare som är verksamma i skolår 4-6, medan de lärare som ingår i den 

andra kategorin är verksamma i skolår 1 när studien genomförs. Annas svar beroende på 

vilket/vilka skolår hon refererar till kan helt appliceras till dessa två kategorier. Detta kan ses 

som ett tecken på att bedömning i olika skolår ser olika ut. Under rubriken Bedömning i olika 

skolår redogörs för om och i vilken grad denna upplevelse är något Anna delar med de andra 

nya lärarna i studien. I presentationen av de olika svarskategorier som utkristalliserades 

gällande praktiserande av bedömning klargjordes att kategorierna var överlappande. Detta är 

även tydligt i Daniels reflektioner: 
 

För om man säger i en svag klass. I en fungerar det mer självständigt och jag kollar av med prov. 

Men i andra klassen är det inte alls på samma nivå, så där måste man mer… hjälpa dem hela 

tiden. Så då blir det svårare… bedömningen där ligger ju i att ligga på en nivå där man kan ge 

dom handtag för att lära sig själv. Man måste hela tiden vara med liksom, ja… Det är så väldigt 

olika från individ till individ också att… att bedöma. Det handlar om… en del elever är det 

jättesvårt att komma underfund med. Vad kan dom egentligen och vad beror på annat och… ja. 

(D;16) 

 

Daniel menar liksom Anna att bedömningen ibland sker och måste ske på helt olika sätt. Han 

refererar till skillnad från Anna dock inte till olika skolår som anledning till detta, utan till 

behov som finns i olika klasser och hos enskilda elever. 

 

Bedömning i olika skolår 

När det gäller bedömning i olika skolår verkar lärarna i studien överens om att det är 

skillnader i bedömning, både vad gäller hur pass lätt eller svårt det upplevs, men även hur 

bedömningen genomförs. Tre av lärarna i studien har endast varit verksamma som lärare i ett 

och ett halvt år efter avlagd examen, eller har endast arbetat i ett eller ett par närliggande 

skolår och uppger sig av dessa anledningar inte kunna göra denna typ av jämförelser. Deras 

beskrivningar av bedömning i de skolår de har erfarenhet av har infogats i analysen 

tillsammans med resterande lärares beskrivningar av bedömning i specifika skolår för att 

nyansera och tydliggöra det som eventuellt kan ses som skolårsspecifikt. De beskrivningar 

som presenteras av de nya lärarna gällande skillnader i hur bedömningen praktiskt genomförs 

i olika skolår ser väldigt lika ut. Anna lyfter skillnaderna i bedömning av elever i olika skolår 

genom att jämföra undervisningen i skolår 1 med undervisningen i skolår 5 och 6: 

 

Alltså förra året, då undervisade jag i femman och sexan och då var det ju nationella prov 

som gällde i femman. Då var det ganska enkelt att bedöma utifrån dom. /---/ Nu har jag ju 

en etta /…/ och där är det svårare, för det sker på olika sätt. (A;13-14) 

 



25 

 

Förutom att bedömningen i skolår 1 inte sker utifrån prov belyser Anna svårigheterna med 

bedömning av elevers kunnande under höstterminen i skolår 1 utifrån perspektivet att 

eleverna är helt nya för läraren. Hon menar att: 

 
/…/där gör jag bedömningen rent från vad jag anser, vad jag tycker. Det är ju alltså godtyckligt, 

kan man säga. För man har ju ingenting att ta på än. /…/ Ja, det blir ju helt annat när jag kommer 

till nästa utvecklingssamtal i februari. Då kan jag bedöma den termin som varit. Just nu är det 

väldigt svårt. (A;14) 

 

Skolan där Anna arbetar har formulerat preciserade mål för respektive skolår, men ändå 

bedömer hon hösten i skolår 1 som svår, sett utifrån att eleverna är nya för henne som lärare. 

Gunilla, som precis som Anna uttrycker att nationella proven är en stor hjälp i senare skolår, 

uttrycker också att bedömning under höstterminen i skolår 1 är svårare än annan bedömning, 

men hon väljer ett annat perspektiv än Anna för detta ställningstagande: 

 
För än så länge… senare så kan man ju göra nationella proven och det här, och det gör man ju 

inte i ettan. Diagnostiska proven gör man ju också sedan. Och det kommer jag att göra, i ettan på 

vårterminen kommer jag att göra det, men inte nu på hösten. (G;16) 

 

Ur Gunillas resonemang kan utläsas att prov och diagnoser är något som underlättar 

bedömningen, men att bedömningen på höstterminen blir en annan då det inte är möjligt på 

samma sätt att använda diagnoser. Hennes resonemang kring skillnader skiljer sig från Annas, 

som fokuserar på svårigheten att veta vad eleverna kan när lärare och elever är nya för 

varandra. Att elever och lärare ofta är nya för varandra i samband med lärarbyten som ofta 

sker i skolår 1 och 4 är något som också lyfts som en faktor som påverkar bedömningen. 

Förutom Anna lyfter även Daniel, som arbetar inom skolår 4-6, svårigheten med att bedöma 

när man har nya elever och betonar vikten av överlämnandesamtal för att man som lärare 

tidigare ska få grepp om eleverna.  

 

Gemensamt för de av de nya lärarna som främst arbetar i skolår 4-6 är att de använder prov 

för bedömning. I vilken grad varierar dock och Daniel uttrycker att ett förlitande till 

provresultat kan bli missvisande: 

 
Och det är ju också… sen, när man är in till eleverna, då märker man inte vad dom kan dölja. Så 

det påverkar ju bedömningen. Man kan inte bara kolla på ett prov och man gör en bedömning 

som stämmer. Man måste ju veta att eleverna har gjort, så att det är en rättvis bild av eleven vid 

provet där. (D;22) 

 

Daniel menar att elever kan ha olika skäl för att inte kunna prestera på ett prov, att det kan 

handla om egen vilja, men även om förutsättningar. Han menar att elever måste ges möjlighet 

att visa vad de faktiskt kan och att ett prov kanske inte alltid gör eleven rättvisa. Även Gunilla 

uttrycker att det inte går att förlita sig till prov: 

 
För jag känner att visst, man gör dom här diagnostiska proven, men då är det svårt att… När man 

får ett svar, då har man ju fått ett svar på papperet. Men det är ju inte alltid att dom, jag menar om 

man ska skriva på papperet så är det inte säkert att dom har kunnat förklara hur dom har tänkt. 

Sitter jag med dom en och en så kan dom ju säga hur dom gör och hur dom tänker. (G;69) 

 

Förmågan att skriftligt formulera sig menar Gunilla kan vara ett hinder för elever. Hon menar 

liksom Daniel att elever bör erbjudas alternativa sätt att visa vad de kan. Daniel, Anna och 
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Gunilla uppger ändå att det är lättast att bedöma elevernas kunnande i matematik i de skolår 

där de nationella proven finns.  

 

Bedömning i teknik och matematik 

Gällande mer ämnesspecifik bedömning, i detta fall matematik och teknik eller matematik och 

naturorienterande ämnen, utkristalliserar sig två tydliga grupperingar bland de nya lärarna i 

studien. Det handlar om en mindre grupp om två nya lärare som anser att det inte är någon 

skillnad i att göra bedömning i de olika ämnena och en större grupp om sju nya lärare som 

anser att det är skillnad. Christel svarar på frågan om eventuell skillnad i bedömning mellan 

ämnena matematik och teknik att: 

 
Nej, jag tycker att det är mycket praktiskt i matte också. Nej, jag gör på samma sätt. Faktiskt, det 

gör jag. Det är klart att man bedömer ju olika saker, men inte… Jag använder samma sätt, det gör 

jag. (C;20) 

 

Berit delar denna uppfattning om hur hon gör bedömning av sina elevers kunnande och ger 

följande svar på samma fråga: 

 
Nej… nej, jag upplever att jag gör det på liknande sätt, i alla ämnen. (B;30) 

 

Vad både Christel och Berit refererar till är hur själva bedömningen görs. Berit upplever att 

det finns skillnader i vad som bedöms i de olika ämnena, men att dessa inte är av sådan 

karaktär att de påverkar hur bedömningen praktiskt genomförs. Resterande sju nya lärare i 

studien redogör för skillnader i praktiserandet av bedömning i olika ämnen. Faktorer de anger 

som skillnader, mellan ämnena matematik och teknik, som påverkar bedömningen är 

ämnesintegrering, tydlighet i mål, prioritering och arbetsformer. 

 

Integreringen av teknik
8
 i NO-blocket lyfts av Hanna som en påverkansfaktor för hur 

bedömningen praktiseras och en bidragande orsak till att bedömningen i teknik upplevs som 

svårare att göra än bedömningen i matematik. Hon utvecklar detta med följande resonemang: 

 
Som i OÄ, det är ju liksom åtta, åtta olika ämnen bara i OÄ:n så att säga. Med teknik och fysik 

och biologi och allt vad som ska ingå där. Det är svårare och, och kunna säga att dom klarar 

målen eller att dom inte klarar målen, utan det är mer att man har, dom har fått ta del av vissa 

ämnen, så att säga. Medans i matten och svenskan, då är man mer målfokuserad om dom har nått 

målen eller inte. För det är ju tanken att man ska bli lika målfokuserad i alla ämnen, men än så 

länge känns det som det är dom som är nationella prov i som man mest fokuserar på. (H;33) 

 

I Hannas beskrivning av bedömning i OÄ som åtta olika ämnen integrerade med varandra 

uttrycker hon en upplevelse av att det är svårt att vara lika målfokuserad i teknik som i 

matematik. Mängden mål menar hon är omöjlig att överblicka. Hanna fortsätter sitt 

resonemang kring orienteringsämnena: 

 

                                                 

 
8
 I de citat som förekommer i detta avsnitt jämförs matematikundervisningen ibland med NO eller OÄ, vilket har 

att göra med att teknikämnet i dessa fall integrerats i orienteringsämnena och särskilt de naturorienterande 

ämnena. I de reflektioner som fortsättningsvis görs kring de nya lärarnas utsagor använder jag dock mig 

genomgående av begreppet teknik. 
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/…/ alltså, det finns ju jättejättemånga mål om man säger, som dom ska ha uppnått där. Men… då 

gäller, alltså man jobbar ju med vissa områden och så där, men prov har man ju inte så mycket 

om man säger på dom små eleverna. Så att man kanske inte testar av dom så, utan då är det mer 

att man, man ser att dom deltar på lektionerna och dom… Ja, man har ju arbetat med olika 

områden så att säga. (H;34) 

 

Bedömningen som Hanna beskriver är målfokuserad i matematiken, där nationella prov och 

tätare kursplanemål hjälper läraren i bedömningen. I teknikämnet däremot beskriver hon en 

bedömning av huruvida elever verkar delaktiga under lektionstid. Denna beskrivning 

återkommer hos Ingela, som menar att: 

 
Då jag bedömer NO:n… Där är det mest diskussioner. Vi pratar och, och jag ser mer liksom hur 

dom hänger med och, och vi har lite uppgifter, mindre uppgifter som vi läser och så där. (I;50) 

 

Ingelas beskrivning av bedömning i teknik, målar precis som Hannas beskrivning upp en bild 

av teknikämnet som lågprioriterat jämfört med matematiken. Bilden av bedömning i 

matematik som högre prioriterad än bedömning i teknik ger även Anna och Daniel. 

Prioritering av matematikämnet kan, genom de beskrivningar de nya lärarna i studien gör, 

kopplas till den fokusering på matematik utifrån nationella prov som bland annat Hanna 

beskriver. Även det faktum att matematikämnet har uppnåendemål i skolår tre, vilket Ingela 

lyfter som en bidragande faktor till att matematikkunskaper upplevs som lättare att bedöma i 

tidigare skolår, kan ses som en bidragande faktor till denna prioritering. Att mer kraft läggs på 

ämnen med nationella prov som matematik, än på andra ämnen som exempelvis teknik, är 

något som även poängteras av Daniel. 

 

Daniel menar att den största skillnaden vad gäller bedömning i matematik och teknik handlar 

om hur pass lätt eller svårt det är att se vad det är eleverna kan. Han utgår från hur ämnenas 

mål är konstruerade, dess tydlighet och hur dessa kunskaper ska mätas: 

 
Ja, det är som sagt enklare att bedöma matten känner jag… än NO:n… NO:n, där är det ju mer att 

dom ska prova på och jaha… stämma av alltså… I matten är det mer konkret att ”Det här ska du 

kunna, det här ska du kunna, det här ska du kunna”. I NO:n är det mer ”ha insikt i” och ”ha 

förståelse för” och det är ju svårare att säga att man inte uppnår målen där. (D;12) 

 

Daniel belyser tydligheten i och formuleringarna av målen som orsak till skillnader i 

bedömning mellan ämnena teknik och matematik. Vad han uttrycker är en upplevelse av att 

målen i de naturorienterande ämnena är diffusa i och med att de ofta innehåller tolkningsbara 

begrepp såsom ”ha insikt i”, medan matematikens uppnåendemål är mer tydliga och lättare att 

mäta. Gunilla uttrycker liknande upplevelser av bedömning i matematik och teknik. Hon 

menar att: 

 
I matten… kan man ju egentligen se vad som är rätt och vad som är fel, ganska enkelt. Det kan 

man ju inte riktigt i alla andra ämnen. (G;67) 

 

Medan Daniel fokuserar på hur målen är formulerade och ska tolkas och praktiseras lägger 

Gunilla fokus på dess mätbarhet. Hon upplever matematiken som betydligt enklare och 

beskriver bedömningen av elevers matematikkunnande som svart eller vitt, antingen så kan 

man tiokamraterna i addition eller så kan man dem inte, medan bedömningen i teknik hamnar 

mer på en gråskala. 
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Arbetsformer ses av Daniel, Anna och Ingela som en bidragande orsak till att bedömningen i 

teknik upplevs som svårare än bedömning i matematik. Daniel och Anna menar att 

grupparbeten är betydligt mer frekvent förekommande i teknik och att det där är svårt att 

utläsa vad de enskilda eleverna kan, vilket Daniel uttrycker i följande termer: 

 
/…/ i matte så blir det diagnoser med jämna mellanrum. Man kollar av att dom verkligen förstått 

det här området då. NO så blir det ju lite mycket grupparbeten och det är svårt att se exakt vem 

som har gjort vad. Man får ju försöka hänga med lite ändå, men… (D;14) 

 

Den bedömning i matematik som Daniel beskriver, bestående av bland annat kontinuerliga 

diagnoser är även den bild av bedömning i matematik som Ingela presenterar. Hon beskriver 

bedömningen i matematik som bestående av diagnoser och test, men även av samtal, medan 

bedömningen i teknik beskrivs som samtal, men med en avsaknad av test. 
 

Upplevelser av bedömning 

 

De nya lärarna i studien upplever bedömning som något inte alltigenom enkelt, åtta av nio 

beskriver svårigheter med bedömning. Christel ger uttryck för vad de flesta lärare i studien 

förmedlar: 

 
Om man säger så här, det är svårt att hinna med… ibland. Men jag tycker att… jag tycker det går 

bra. Och så… ju mer om man säger… ju mer man har sina elever, desto lättare är det ju att 

bedöma. För man lär ju känna eleverna också, och deras kunskaper och så. Det är alltid svårast 

när man tar emot en ny klass och så. Men jag tycker att… man måste ju bedöma hela tiden… det 

är ju nödvändigt alltså. Jag tycker att det går bra. Fast det kan vara mycket tufft ibland. Jag tycker 

det. Det är bra att ha verktyg att ta till. (C;27) 

 

I den beskrivning Christel gör framställs bedömning som något komplext, en uppfattning som 

de flesta lärare i studien delar med henne. Ingen presenterar något enkelt, entydigt svar på hur 

de upplever bedömning. Hos Christel syns detta tydligt när hon mellan de svårigheter hon 

nämner lägger in ett ”men” och tillägger att bedömningen är viktig, eller att det går bra. 

Daniel menar att: 

 
Det är svårt, men spännande… och det är ju viktigt att man gör det också, så att man inte riskerar 

att någon kommer efter och att man missar någonting. Så man vill ju försöka hålla lite koll på 

dom så att dom hänger med och förstår det dom gör. (D;23) 

 

”Svårt” och ”viktigt” är även de begrepp som Fanny använder sig av för att beskriva hur hon 

upplever bedömning. Annars är ”svårt” den mest frekvent förekommande beskrivningen av 

upplevelsen av hur det är att bedöma bland de nya lärare som intervjuats. Ebba använder 

begreppet svårt för att beskriva bedömning, men har en förhoppning om att det ska bli lättare 

med tiden, medan Gunilla menar att det varierar en hel del och att en del elever är lättare att 

bedöma än andra. Berit använder begreppet ”positivt” för att beskriva sin upplevelse av 

bedömning, vilket kan jämföras med Daniels och Fannys ”viktigt”. Men även de lärare i 

studien som inte använder ”positivt” eller ”viktigt” för att beskriva bedömningen ger uttryck 

för liknande upplevelser. Ett exempel är Ingela som säger: 

 
/…/ det är svårt att veta, eller att, vad man verkligen, vad, ja utifrån då vad man har för mål då, att 

man verkligen kan bedöma dom målen man sätter så att man… ja, att det är svårt att verkligen se 

om dom, och veta om dom kan det /…/ (I;32) 
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I en sammantagen analys av Ingelas utsagor framträder hur pass viktigt hon upplever 

uppdraget att bedöma utifrån målen. Såväl fokus på mål som det beskrivande av de 

svårigheter som hon upplever tyder på detta. Det är även rimligt att föreställa sig att om det 

inte förhöll sig så att hon sett bedömning som viktigt hade hon heller inte upplevt bedömning 

som så komplicerat. Att bedömning är svårt ger även Anna uttryck för: 

 
Om man ser till mig som lärare är det ju bra om jag vet hur det ligger till. Det kan bli en 

självuppfyllande profetia. Om man [som elev] får höra att man inte är fullt ut på allting så kan det 

vara så att man lägger sig i det facket, och där ligger man kvar. /---/ Om du inte uppfyller de mål 

som är satta så blir det så att man tror att man inte kan, Man duger inte. Och därmed kan det ju bli 

så att man tappar självförtroendet och kanske inte utvecklas som man skulle ha gjort annars. Om 

man inte vet hur man ligger till så kanske man jobbar på bara. Utifrån eleven så kanske det inte 

bara är positivt. Det kan vara negativt också. Alltså eleven får dåligt självförtroende. Men för mig 

som lärare är det ju positivt. (A;31-32) 

 

Anna talar i likhet med Berit om bedömning som positivt, men presenterar även en annan, inte 

lika ljus sida av bedömning, att negativ bedömning kan tolkas som personlig kritik. Hon 

påtalar i ett senare resonemang att det är alltför lätt att det är person och inte prestation som 

bedöms och att det är viktigt hur man som lärare formulerar sig i sin bedömning. 

 

Svårigheter 

Av de nio nya lärare som ingår i studien är åtta överens om att det finns tydliga svårigheter 

med bedömning. Den nionde, Berit försöker formulera vad som kan vara svårt med 

bedömning utan att finna något, utan beskriver istället möjligheter som hon upplever med 

bedömning: 

 
Nej, men alltså, jag antecknar ju så mycket i vanliga fall ändå, så jag tycker att det… jag skulle 

känna det lite… naket… Man kan inte komma ihåg allt och man kan liksom se tillbaks och hitta 

grejer och som liksom ”ja, okej”. Man hittar förklaringar till… om det uppstår något problem så 

kan man ju titta tillbaks och se liksom i dokumentationen att ”okej, det var ett litet problem med 

någonting liknande här”. Att man kan få en röd tråd och se… ”men okej, vilken linje ska vi då 

hålla?” (B;26) 

 

Berits val att fokusera på dokumentationen när hon ombeds beskriva svårigheter med 

bedömning kan tolkas som att det är vad hon upplever som mest komplicerat med 

bedömningen, men att fördelarna med dokumentationen är så pass övervägande att de 

överskuggar eventuella svårigheter. Vid en jämförelse mellan Berit och övriga nya lärare i 

studien för att synliggöra vad det är som gör att hennes upplevelse av bedömning skiljer sig åt 

mot de övrigas kan några specifika egenskaper urskiljas. Berit har erfarenhet av daglig 

dokumentation från tidigare yrkesverksamhet och har goda rutiner för detta som hon tagit med 

sig och applicerat i en ny kontext. Hon är även den enda av lärarna i studien som uppger att 

hon har kursplanemålen samlade tillsammans med sina anteckningar för att kunna göra 

kontinuerliga anteckningar gällande dessa. Christel uppger i och för sig att hon dagligen gör 

avstämningar mot uppnåendemål, men de målen är mål uppsatta för enskilda lektioner. Det är 

rimligt att tänka sig att Berit genom sitt system upplever sig väl insatt i såväl kursplanemålen 

som sina elevers lärandeprocess att detta sammantaget ger henne en trygghet i arbetet med 

bedömning. 

 

Vid fokus på vad det är som upplevs som svårt med bedömning utkristalliserar sig några 

områden. Det handlar främst om tid och likvärdig bedömning, men även att veta hur man 
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hjälper elever vidare upplevs av några av lärarna i studien som en svårighet. Dessa kategorier 

svårigheter uppträder sällan ensamma i de beskrivningar som de nya lärarna i studien gör. De 

beskrivningar av svårigheter som presenteras nedan inkluderar därför ofta ett par av dessa 

områden. I presentationen av dessa utsagor har jag ändå valt att göra en indelning utifrån de 

tre ovan nämnda kategorierna, för att genom reflektioner belysa skillnader eller nyanser inom 

de olika områdena. De eventuella överlappande områden som berörs uppmärksammas, men i 

något lägre grad. 

 

Om vi studerar tidsaspekten så ter det sig, som redan nämnts vid beskrivningarna av hur 

bedömningen görs, som att en del av de nya lärarna i studien försöker uppmärksamma alla 

elever lika mycket. Det är även främst dessa lärare som uttrycker svårigheten med att hinna se 

eller tala med alla elever. Christel menar att: 

 
/…/man har svårt att hinna med att se alla kanske exakt vid samma tillfälle då, om man säger så. 

Om vi ska avsluta någonting, eller om… för lektionerna är ju inte så långa och så. Så ibland kan 

det vara svårt att se… så man bedömer alla vid samma tillfälle. Så då får man sprida ut det. Så är 

det väl tid och… ja, att hinna med. (C;28) 

 

Christel är den enda av lärarna i studien som uttrycker tankar om att bedömningen av eleverna 

helst av allt borde ske vid ”exakt samma tillfälle” för att den ska betraktas som rättvis eller 

likvärdig. Däremot delas hennes uppfattning om att det är svårt att hinna se alla elever av 

bland annat Daniel, som uttrycker att elevers delaktighet i exempelvis grupparbeten inte alltid 

innebär att de har förståelse för vad de gör. Han menar att det för lärare med ambitionen att 

uppmärksamma alla elever i grupparbeten är svårt att hinna avgöra om det som observeras är 

ett ”görande” eller ett ”kunnande”. Fanny ser också tiden som en svårighet, men inte ur 

perspektivet ”att hinna se alla elever”. Hon menar istället att: 

 
Det tar tid att få en bra och rättvis bedömning av alla elever. Jag tycker att det är viktigt att 

eleverna är delaktiga i bedömningen vilket gör att det tar ännu mer tid. (F;10) 

 

Vid en jämförelse av hur Christel, Daniel och Fanny beskriver tidsproblematiken vid 

bedömning framgår tydligt att de alla är överens om att det handlar om att hinna med, oavsett 

om det handlar om att hinna uppmärksamma vad alla elever gör och kan under ett specifikt 

tillfälle, eller om det handlar om att planera sin tid för att försöka hinna med. De svårigheter 

de beskriver rör förutom tidsaspekten även likvärdighet i bedömning. Medan Christel och 

Daniel menar att det är svårt att hinna uppmärksamma alla elever, menar Fanny att likvärdig 

bedömning tar tid. 

 

Likvärdighetsaspekten gällande bedömning medför enligt flera av lärarna i studien 

svårigheter. Det rör frågor om hur man ska göra bedömningen och hur man faktiskt vet att 

eleven kan. Hanna kopplar dessa svårigheter till hur målen är formulerade och menar att: 

 
Det är ju alltid svårt liksom när man ska avgöra liksom uppnått eller inte uppnått. För vissa mål är 

ju lite mera luddiga så att säga. Det går kanske inte att bocka av precis så att ”det här har dom 

fixat nu” liksom, utan, utan det känns mer… att man får… lite magkänsla liksom. Fixar dom det 

här eller… behöver dom arbeta mer med det? Så det är inte alls lätt. Man känner att den och den 

och den är klar och inte kom liksom… och… Det finns ju alltid dom som ligger mittemellan, som 

man inte är hundra på. (H;27) 
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Upplevelsen av vissa mål som diffusa innebär enligt Hanna att de även blir mer svårbedömda 

och att man som lärare då får gå på känsla. Daniel beskriver bedömning utifrån upplevelser, 

föränderliga sådana: 

 
Ja, det där… att komma inpå varje elev och se helheten… Just att… ja… Man kan ju få… man 

har upplevelser hela tiden att det man trodde, att det stämmer inte riktigt. För det är ju svårt att 

sätta en korrekt bedömning direkt på en elev, för det kan ju förändras hela tiden. Då det är ju det 

som är lite spännande också… och se nya sidor och… att göra rätt bedömning då, hela tiden. Det 

är inte alltid man lyckas med det. (D;26) 

 

Daniel lyfter föränderligheten i vad elever förmedlar och som tolkas som kunnande som en 

svårighet om ambitionen är att hela tiden göra ”rätt bedömning”. Liknande problematik 

belyses av Gunilla, som ställer sig frågande till när bedömningen skall göras för att den ska 

vara rättvisande och hur man ska göra med bedömningen när man upptäcker att kunskaperna 

visst inte var riktigt befästa. Mätbarhet och möjlighet att göra rättvis eller likvärdig 

bedömning är även det som Anna upplever som svårast med bedömning. Anna lyfter att den 

högre grad av grupparbeten och svårtolkade mål som karaktäriserar NO- och teknikämnena, 

jämfört med exempelvis matematik, medför en svårighet att urskilja den enskilde elevens 

prestationer i gruppen. Det kan jämföras med det liknande problem Daniel lyfter, där 

tidsaspekten anges som faktor.  

 

Förutom de svårigheter de nya lärarna i studien belyser utifrån tids- och rättviseaspekterna, 

lyfts även svårigheterna att veta hur man hjälper elever vidare. Ingela uttrycker, liksom 

Gunilla, svårigheter med att bedöma svaga elever, men utvecklar detta genom att reflektera 

över svagheter: 

 
/…/ man kanske har lite svårigheter och då kan det vara svårt, blir det liksom svårt att hitta var 

det är svagheterna sitter och att hitta vad det är dom är bra på och vad det är dom behöver träna 

mer på och vad är det jag kan bedöma utifrån det? (I;25) 

 

Utifrån Ingelas resonemang framgår att klargörandet vad eleverna är bra eller mindre bra på i 

sig inte självklart ses som en del av själva bedömningen. I Ingelas fall betraktas det snarare 

som ett underlag för bedömning. Medan Ingela uttrycker svårigheter i att identifiera vad det är 

som eleven har svårt med menar Ebba att hon inte upplever själva bedömningen som så svår. 

Hon menar istället att: 

 
Hur jag går tillväga för att hitta rätt… ja, metod eller uppgift eller så, för att hjälpa den här eleven 

med det han har bekymmer med. Det kan jag tycka är lite svårt ibland. För man har inte tiden. 

(E;35) 

 

För Ebba ligger svårigheten i hur hon som lärare på bästa sätt hjälper elever att hantera 

svårigheter och överbrygga hinder för lärande. När hon vidareutvecklar sitt resonemang 

framgår att tidsaspekten är central. Hon uppger att flera elever skulle behöva mer 

koncentrerad enskild träning, men att hon har för lite tid för att sätta sig in i vad denna träning 

skulle bestå i, planera denna träning och praktiskt genomföra den i elevgrupp.   
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Möjligheter  

Medan de flesta svårigheter beskrivna av de nya lärarna i studien berör bedömning av 

summativ karaktär rör de möjligheter med bedömning som beskrivs bedömningens formativa 

användningsområden. De svårigheter som beskrivs fokuserar främst på mätning av elevers 

kunskaper mot uppställda mål, att kunna bocka av vad eleven kan. Möjligheterna som 

beskrivs fokuserar däremot på att synliggöra lärandeprocessen och främja progression i 

denna. Beskrivningar görs antingen med bedömning av eleven i centrum eller så läggs fokus 

på lärarens roll i bedömningen. Fanny menar gällande möjligheter med bedömning att: 

 
Möjligheterna är enorma. Eleverna kan lättare få upp ögonen för sin egen utveckling och vad som 

krävs av dem för att nå det givna målet. Jag som pedagog kan lättare ta fram material och hjälpa 

eleven på rätt sätt på vägen till målet. Föräldrar kan ofta på ett tydligt sätt se vilka delar barnet 

behöver hjälp med och vilka delar som han/hon behärskar. (F;11) 

 

Fanny uttrycker att elevens kunskapsutveckling kan synliggöras för såväl lärare, elever och 

föräldrar genom bedömning. Hon uppger även att elevmedverkan vid bedömning bidrar till 

bra diskussioner kring lärande under utvecklingssamtalen. Fannys beskrivning av möjligheter 

har en bredd som spänner över vad de flesta av de övriga lärarna i studien beskriver som 

möjligheter med bedömning. Ingela talar utifrån aspekten disponerande av tid: 

 
/…/ det är en fördel att man verkligen lägger tid och ork liksom på att se hur… ja, hur eleverna 

utvecklar sig och att man kan följa dom mer, tidigt. (I;52) 

 

Hon menar att det är väl investerad tid att redan från början göra noggrann bedömning för att 

synliggöra elevens kunskapsutveckling. Ebba har ett annat fokus när hon talar om bedömning 

som en nödvändighet för att veta hur man hjälper elever vidare i deras lärprocesser: 

 
/…/ bedömer man inte så kan man ju inte veta om dom får med sig det dom ska ha med sig… 

längre upp. Jag menar… vad har man att gå på om man inte bedömer? (E;37) 

 

Den beskrivning Ebba ger målar upp bedömning som en nödvändighet för fortsatt lärande. 

Såväl Fannys som Ebbas beskrivning av möjligheter med bedömning görs med bedömningen 

av eleven i centrum. Liknande perspektiv på lärande och hur man på bästa sätt hjälper elever 

vidare har även Daniel och Anna. Anna lyfter också perspektivet bedömning som hjälp för 

läraren att planera sin undervisning. Fokus på lärarens roll i bedömningen har även Christel 

och Gunilla i sina beskrivningar av bedömningens möjligheter. Gunilla menar att: 

 
Ja, men det är ju hur jag ska lägga upp min undervisning. Därför måste jag ju göra bedömningen. 

/…/ alltså jag bedömer ju hela tiden för att jag måste ju se hur jag ska lägga upp senare 

undervisning beroende på var de befinner sig just nu. För jag kan ju inte bara köra på. Sedan, man 

kan ju planera en sak, men man får ju ändra den beroende på vad som händer och sker. (G;41, 

G;42) 

 

Gunilla menar att bedömning är en nödvändighet för läraren att planera sin undervisning, 

vilket ytterligare fyra lärare i studien ger uttryck för. En av dem, Hanna, talar i termer av att 

”ha något att utgå från”. Det handlar om att stämma av var eleverna befinner sig i sitt 

kunnande, men även att ha underlag för att kunna informera. Hanna talar om bedömning som 

ett stöd för läraren vid information till föräldrar, upplägg av planering och utvärdering av 

lokala mål för de olika skolåren. Hon avslutar sin beskrivning av möjligheter med bedömning 

med: 
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Alltså vi har ju någonting att utgå ifrån, när vi bedömer, så att säga. Så det är klart att det är 

positivt även om det, även om det tar en hel del tid. (H;30) 

 

Hanna återknyter till en av de största svårigheterna med bedömning enligt de nya lärarna i 

studien, att få tiden att räcka till. Samtidigt ger hon uttryck för en upplevelse som genomsyrar 

utsagorna från nästintill alla nya lärare i studien, Berit undantagen, nämligen att bedömningen 

erbjuder möjligheter, men att det även finns svårigheter. 

 

Oavsett vad som fokuseras i beskrivningarna av bedömningens möjligheter är gemensamt för 

de beskrivningar som ges i de gjorda intervjuerna att bedömningen ses som en hjälp för 

läraren, oavsett om det handlar om att synliggöra elevers lärande, att hjälpa elever i deras 

vidare arbete, en hjälp för planering eller en hjälp för att tydligare kunna informera elever och 

föräldrar.  

 

Syften med bedömning 

 

Vid en jämförelse av hur lärarna i studien formulerar syften med bedömning visar sig 

skillnader som ofta inte är mer än nyanseringar. De beskrivningar som görs handlar alla om 

att synliggöra elevers kunskaper och en strävan efter ständig progression. De flesta talar om 

att synliggöra lärandet för såväl sig själv som lärare som för eleven. Vid en jämförelse med 

vad de nya lärarna uppger som möjligheter med bedömning är skillnaderna små eller ibland i 

det närmaste obefintliga. Det gäller även de svarskategorier som utkristalliseras, med fokus på 

antingen elevens eller lärarens nytta med den bedömning som görs. Berit menar att: 

 
Men syftet är ju liksom att… både för mig som lärare och så för elever… syftet är ju för att se… 

Eleven ska uppfatta sitt eget lärande och hur den processen går till. Hur jag lär mig det och vad 

jag har för positiva grejer, vad jag kanske behöver jobba mer med, Att dom kan se själv… att 

dom ser ett syfte med varför jag sitter här i skolan egentligen. Att man ser i det långa loppet. Att 

det inte bara är här och nu… och jag ska producera ett papper för att fröken säger så. Utan du ser 

liksom se helheten runt omkring. (B;31) 

 
Berit talar om att medvetandegöra lärprocessen för eleven för att denne ska förstå. Indirekt 

talar hon om att få eleverna att inse att de genom sina studier investerar i sig själva. Anna och 

Gunilla uttrycker liknande tankar, vilket Anna formulerar med följande ord: 

 
Det är utveckling. För vet jag inte var jag är nu så vet jag inte hur jag ska gå vidare. /---/ Sedan är 

det ju bra för mig att jag får veta hur jag ska lägga upp och hjälpa eleverna vidare. Och det har ju 

med utvecklingen att göra så klart. (A;03, A;31) 

 

Utveckling och elevens medvetenhet om den egna lärprocessen är central i Annas beskrivning 

av syftet med bedömning. Gunilla uttrycker sig i liknande termer. 

 

Medan Berit, Anna och Gunilla lägger tyngdpunkten på elevens medvetenhet om det egna 

kunnandet, fokuserar några andra på lärarens insikt i vad eleverna kan. Ebba beskriver syftet 

med bedömning helt utifrån lärarens medvetenhet om elevens kunnande och uttrycker att: 
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Ja, det är ju att se vad, vad eleven har tillägnat sig, vad den kan tillämpa, inom matten till 

exempel. Och då… och märker jag då att det fattas någonting, eller att han inte har förstått, så 

måste jag ju ta tag i det naturligtvis och… så att eleven får hjälp med det. För kraven blir ju större 

och större, så att det… Har dom inte med sig grunden så blir det ju svårare längre fram. (E;38) 

 

Ebba uttrycker sig i termer av att identifiera vilka kunskaper eleven tillgogogjort sig och 

därigenom även synliggöra vilka eventuella brister som finns, medan Christel talar om att 

synliggöra var eleven befinner sig i sin lärprocess: 

 
Ja, det är att hitta exakt var eleverna är och kunna hjälpa dom där dom är, för att kunna jobba 

vidare. För alla är ju på olika ställen även om man jobbar med samma sak… att hitta någonting 

som kanske inte riktigt sitter i matten. /---/ Det kan vara att man missat tiokompisarna till 

exempel. Att hitta det, så man kan hjälpa dom där dom är. Det tycker jag är jätteviktigt att kunna 

göra. (C;30) 

 

Att identifiera var eleverna befinner sig i sitt lärande, något som flera av lärarna i studien 

framhåller som en svårighet med bedömning, är centralt i det syfte med bedömning som 

Christel presenterar. Vikten av att eleven ges adekvat hjälp, vilket hon även nämner, är 

återkommande i de flesta beskrivningar som ges angående syftet med bedömning. Daniel talar 

om bedömning som en hjälp att se till att alla elever arbetar mot uppsatta mål. Han menar att 

bedömningens syfte är: 

 
Framför allt för min skull att se att eleven är på väg framåt och… att den förstår vad det är… att 

den hänger med i det vi jobbar med. Att man inte tappar någon elev som… liksom totalt… inte 

kommer framåt och hänger med i det man gör. Föräldrarna vill ju veta hur det går för deras barn. 

För det är ju viktigt för eleverna att veta hur det går också… att ha kunskap om sin utveckling. 

(D;35) 

 

Daniel tillskriver sig själv som lärare rollen som den som ska bedöma och informera elever 

och föräldrar om läget. Detta kan jämföras med Berits beskrivning där eleven framställs som 

mer aktiv i bedömningen. Medan Ebba talar i termer av att synliggöra elevers kunskaper och 

Christel och Daniel talar i termer av att synliggöra elevers lärandeprocesser, så talar Ingela om 

att synliggöra den enskilda eleven: 

 
Det är ju så att man gör det man ehh… Jo, men det känner jag är just individen, alltså för liksom 

eleven eller individens skull, att man verkligen ser till den eleven. Hur går det för en specifik 

person. /…/ Det är just för den saken jag kan tycka att bedömningen är viktig. Att man, att det är 

lätt att man kanske… har en mer… utan att man bedömer mer på en individnivå. (I;35) 

 

Detta resonemang kan kopplas till Christel, som poängterar just det att elever, även om de 

arbetar med samma sak, befinner sig på olika ställen i sitt lärande.  

 

Förutom synliggörandet av elevers lärande är progressionen central i de beskrivningar som 

ges, ”att inte tappa någon” som Daniel uttrycker det. Även om begreppet mål inte nämns i de 

beskrivningar av bedömningens syfte som redogjorts för ovan, så är det klart att målen finns 

där och arbetas mot. Högre måluppfyllelse är även det som Fanny anger som själva syftet med 

bedömningen. 
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Dokumentation 

 
De nya lärare som deltar i studien har alla klassansvar. Några undervisar i ett par klasser. Det 

innebär i praktiken att de har cirka 25 respektive 50 elever som de ska ha i minnet. Det kan 

tyckas lite om man ser det ur ett ämneslärarperspektiv, då ämneslärare oftast undervisar i flera 

klasser och möter betydligt fler elever. Men i de tidigare skolåren undervisar man i flera 

ämnen, vilket även innebär fler kursplanemål att ha i minnet. För att underlätta detta uppdrag 

förs dokumentation. I vilken form och hur frekvent denna görs skiljer sig åt mellan lärarna. 

Fem av de nya lärarna i studien uppger att de på något sätt dokumenterar genom mindre 

anteckningar på nästan daglig basis. 

 
Jag har en… en liten sån där bok som jag skriver om varje elev varje dag, eller… Ja, beroende på 

vad jag gör då, så att det skriver jag varje dag. /…/ Skulle jag inte skriva upp det skulle jag inte 

komma ihåg något. Så att det skriver jag varje dag. (C;40) 

 

Medan Christel uttrycker att hon skriver om varje elev varje dag, menar Berit och Gunilla att 

anteckningarna är mer kopplade till om det varit något speciellt som kan vara bra att ha i 

minne: 

   
Alltså, på mina PostIt-lappar har jag allt möjligt. Jag skriver överallt.  Om det är någonting jag 

känner jag ska träna mer med någon elev till exempel. (G;63) 

 
Jag har en pärm där jag har papper där jag skriver vad dom har gjort och inte gjort under dagen, 

eller om det har varit något speciellt. Sedan så har jag ju liksom målen i min pärm, där jag bockar 

för lite och skriver datum, så att man får liksom… ja, fyller i lite eftersom hur dom uppfyller 

målet. Jag har plockat ut målen som finns då i femman då och dom har jag uppskrivna då, då jag 

kollar det. ( B;12) 

 

Såväl Christels som Berits anteckningar förefaller mer strukturerade än Gunillas. De har båda 

anteckningarna samlade och de presenterar ett system för hur dessa anteckningar görs. Berit 

har i sitt dokumentationssystem dessutom kursplanemål som hon stämmer av mot. I 

beskrivningarna av hur en nästan daglig dokumentation förs finns en skillnad i vad som 

antecknas. Förutom hos Christel så förs dokumentationen över de olika eleverna mer eller 

mindre frekvent. Att som Gunilla anteckna vad som känns relevant är även den metod Ingela 

och Ebba använder. 

 

Daniel menar att han inte för några löpande anteckningar gällande elevers progression, men 

att han sparar prov och diagnoser som dokumentation: 

 
Det är väl främst från proven som jag spar… tittar igenom diagnoser… hur det har gått… om man 

säger som i matten då. Hur det har gått för dom. Och om man kan se några mönster och så. Och 

sen är det… det är ju olika i olika grupper också, det… hur man kan göra och så. (D;16) 

 

Även Ebba spar diagnoser, i elevernas portfolio. Tre av de intervjuade nya lärarna uppger att 

de använder portfolio för dokumentation av bedömning. Hanna beskriver portfolion: 

 
/…/ som vi samlar mål i, så att säga. När som har uppnått vissa saker då, så att vi dokumenterar 

det då, så att det finns samlat. Och mer dagligen, då är det ju mer att man gör direkt. Då gör man 

ju en samlad bedömning, när varje kapitel avslutas, eller vad man säger. (H;15)  
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Medan Hanna beskriver portfolion som ett medel för direkt dokumentation beskriver andra 

det som ett medel för dokumentation i samband med avslutande av teman eller områden i 

undervisningen. De av de nya lärarna som inte använder sig av kontinuerlig, nästan daglig 

dokumentation eller portfolio menar att dokumentationen av bedömningen främst sker i 

samband med utvecklingssamtal, när skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner 

skall skrivas. 

 

Var och hur har de då lärt sig det de kan om bedömning? 

 

På frågan var de lärt sig det de kan om bedömning ger de nya lärarna i studien svar som, 

utplacerade på en skala från högskola/lärarutbildningen till arbetsplats/skola, visar en tydlig 

övervikt mot att kunskaper om hur man praktiserar bedömning är sådant som främst inhämtats 

efter lärarutbildningen. Hanna är undantaget i studien, hon menar att: 

 
Framför allt var det ju på högskolan som man liksom blev insatt i det här med läroplaner och 

målen liksom. Sedan har man ju fått utforska ganska mycket själv. Sedan så är vi just nu inne i ett 

stort projekt som heter ”Mål och bedömning” i hela kommunen då, där vi arbetat mycket mot 

målen. Och där har man ju fått en hel del hjälp också. (H;26) 

 

Medan Hanna tydligt framhåller lärarutbildningen som kunskapsförmedlare gällande 

bedömning, lyfter resterande nya lärare i studien främst fram arbetet efter lärarutbildningen 

som källa för sitt kunnande. Det är dock endast Anna och Christel som menar att allt detta 

kunnande utvecklats efter lärarutbildningen. Christel uppger att det som lärarutbildningen gav 

inte var något konkret som kunde användas. Övriga lärare i studien redogör för olika 

upplevelser av vad lärarutbildningen gav inom detta område. Berit och Ingela har båda svårt 

att specificera exakt vad det var som förmedlades om bedömning i lärarutbildningen, vilket 

Ingela förklarar med att det vävdes in med resten av undervisningen. Ebba och Gunilla talar 

båda om att de fått möjlighet att praktiskt arbeta med bedömning under lärarutbildningen, 

Ebba med nationella prov och Gunilla med olika bedömningsinstrument, som exempelvis 

LUS-schemat
9
. Att ges möjlighet att fördjupa sig i kursplanemålen, är vad Daniel lyfter som 

det som lärarutbildningen gav honom gällande bedömning, medan Fanny menar att det i 

lärarutbildningen var under VFU:n som hon fick kunskaper om bedömning. 

 

Även vid fokus på inhämtandet av kunskaper kring bedömning efter lärarutbildningen skiljer 

de nya lärarnas beskrivningar sig åt. Metoder som lyfts fram av lärarna i denna studie är att 

själv läsa sig till information, interaktion med elever och/eller kollegor, samt fortbildning. 

Gemensam kompetensutveckling på skolan eller i kommunen nämns av tre av de nya lärarna 

som den primära källan för denna kunskapsinhämtning. Ytterligare en lärare lyfter denna typ 

av fortbildning, men lägger mer fokus på diskussioner med kollegor. Samtal med kollegor 

eller i arbetslag är den mest frekvent förekommande beskrivningen av var de nya lärarna lärt 

sig det de gör när de bedömer. Fem av de nya lärarna uppger diskussioner som en källa för 

lärande om bedömning. Men det är ingen som uppger detta som den enda källan, vilket 

Christels beskrivning får illustrera: 

 

                                                 

 
9 LUS är en förkortning för Läsutvecklingsschema. Det är ett instrument som kan användas av lärare för att ta reda på var elever 

befinner sig i sin läsutveckling.  
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/…/ det är ju här på skolan, med kollegor och arbetslag… läst jättemycket, har jag gjort… sett 

mycket på… ja, man får tips på hemsidor, ja alltså,,, det material som finns så läser man ju. Och 

man pratar med dom som arbetat länge och så vidare, så… Jag har lärt mig själv, eller vad man 

ska säga, genom… Man lär sig varje dag. (C;35) 

 

Christel lyfter förutom samtalen med kollegor upp att hon läst mycket kring bedömning. 

Upplevelsen att själv läsa sig till kunskaper om bedömning är också något som även Berit och 

Ebba redogör för. Daniel, som också hänvisar till samtal med kollegor, menar att han lär sig 

bedömningen i arbetet med eleverna. 

 

Erfarna kollegor som stöd för bedömning 

Upplevelserna gällande huruvida erfarna kollegor fungerat som stöd för de nya lärarna i 

arbetet med bedömning skiljer sig åt. Medan några av lärarna i studien menar att det varit 

väldigt betydelsefullt att få ta del av erfarenheter kring bedömning från kollegor med fler år 

inom yrket, delar andra inte delar den uppfattningen och menar att det snarare är genom 

samtal med andra än erfarna kollegor som kunskaper byggts upp och stöd erhållits. Några 

menar att de erfarna kollegorna verkat lika, eller mer ovana vid bedömning efter 

kursplanemål, så att de fått lära sig tillsammans. Det skiljer sig även åt huruvida de nya 

lärarna upplever att de fått stöd av erfarna kollegor eller inte och i vilken utsträckning de 

önskat detta stöd. Några tydliga svarskategorier kan egentligen inte utskiljas, varför resultaten 

studeras utifrån kategorierna mer eller mindre nöjda med stöd kring bedömning. 

 

Tre nya lärare uttrycker att de erhållit stöd från erfarna kollegor och känner sig nöjda med 

detta stöd. Ett exempel är Daniel, som berättar om mer erfarna kollegor, vilka han lär sig av 

och lär sig i samspråk med. Han uttrycker även en trygghet med att ha dessa kollegor omkring 

sig, vilka han kan vända sig till med frågor om och när han skulle vilja det. Denna typ av 

erfarenheter av stöd av mer erfarna kollegor kan jämföras med Hanna och Berit, vilka funnit 

stöd på andra håll. Hanna uppger att det är specialpedagoger, med vilka hon samtalar kring 

sina elever, som är de som fungerar som stöd gällande bedömning och att det är i samtal med 

dem, och inte andra mer erfarna klasslärare, som hon lär sig. För Berit är det istället det 

närmaste kollegiet, bestående av enbart nyare lärare som fungerar som stöd och bollplank för 

varandra. 

 
Vi är yngre kollegor som är tillsammans här just. I den diskussionen just kring skriftliga 

omdömen som har nått fram så känner jag att det är mest i det närmaste kollegiet, här i 

arbetsrummet, som det har varit mest fruktbart. Det har varit mer tungrott i det stora kollegiet 

just... /---/ i första hand så var det ju i det närmaste kollegiet jag kände liksom att jag fick stöd för 

det och… Det beror väl kanske på att vi gick utbildningen så sent, så mycket av det vi jobbade 

med fanns ju med i utbildningen också, så man hade lite med sig ju när man kom ut, det tänket. 

(B;18) 

 

Ett gemensamt sätt att tänka kring bedömning är vad Berit anger som anledning till att det 

främst är de andra nya lärarna som fungerar som stöd i bedömningen. Stöd i bedömning, 

oavsett om det kommer från mer erfarna kollegor eller andra, upplevs dock inte alltid som ett 

behov. Anna, som upplever att hon inte fått stöd från mer erfarna kollegor uttrycker inte något 

sådant behov i egenskap av ny lärare. Hon menar dock att alla lärare som byter skolår att 

undervisa inom säkert upplever osäkerhet gällande bedömning och refererar till att hon själv 

gått från skolår 5 och 6 till skolår 1, och den skillnad hon upplever i hur bedömning görs i 

olika skolår.  
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Vid fokus på uttryckt saknad av stöd återfinns Ebba och Gunilla. Ebba redogör för att hon har 

ett visst stöd av kollegor, men menar att hon i och med att hon är på en liten skola saknar stöd 

av lärare som undervisar i samma skolår: 

 
/…/ jag får ju fråga lärare från andra skolor, men… det är ju inte… det blir ju inte så praktiskt… 

genomförbart. (E;33) 

 

Förutom det opraktiska med att inte ha kollegor som undervisar i samma skolår på den skola 

hon arbetar uppger även Ebba att hon saknar gemensam planeringstid med andra lärare. 

Gunilla menar att hon har stöd från erfarna lärare, men att hon hade förväntat sig att bli 

tilldelad en mentor, något som hon saknar. Istället är det arbetslaget som har fått tagit den 

rollen. 

 

Närmare hälften av de nya lärarna i studien upplever de erfarna kollegorna som osäkra när det 

gäller bedömning, särskilt i samband med skriftliga omdömen. Hanna ger uttryck för vad 

dessa lärare förmedlar: 

 
Det kändes som vissa… När jag började på skolan var det liksom då som det sattes igång med en 

ordentlig bedömning i dom här programmen som vi använder och så där. Tidigare känns det lite 

som, ja visst bedömde man, men utifrån kursplanens mål känns det som det utvecklats väldigt 

från den tiden jag blev lärare, så att säga. För dom är ju ganska nya i det dom också, känner jag. 

Det är, dom äldre kollegorna tycks ganska ovana vid att utgå från kursplanens mål. Även om dom 

arbetat utifrån dom, men att skriva målen i dom här då och… i olika mallar och förklara för 

föräldrar och så där, det är många som tycker att det är… (H;21) 

 

Hanna upplever att hon som ny lärare var mer insatt i bedömning med hjälp av matriser och 

liknande än sina erfarna kollegor och därför hade lättare att hantera uppdraget med skriftliga 

omdömen.   

 

Summering av resultat 

 

De nya lärarna i studien ger en beskrivning av sitt bedömningsarbete som något som sker hela 

tiden, nästan, i alla fall när de befinner sig tillsammans med eleverna. Men ibland även också i 

enskildhet, eller tillsammans med kollegor. Hur bedömningen praktiseras och upplevs är 

beroende på såväl ämne som skolår. Matematik upplevs som lättare att bedöma än teknik. Här 

skiljer även bedömningsformer. Diagnoser, och i år 4-6 även prov, uttrycks som frekvent 

förekommande i matematik, medan bedömningen i teknik främst beskrivs som en bedömning 

av elevers delaktighet i grupparbeten. Medan de nya lärarna beskriver bedömning i år 1-3 som 

baserat på samtal med eleverna, beskrivs i de senare skolåren även en trygghet i prov, särskilt 

nationella prov, som underlag för bedömning. Flertalet av de nya lärarna upplever att de 

själva skaffat sig sina kunskaper om bedömning, främst efter lärarutbildningen. Trots att det 

innebär att dessa kunskaper införskaffats inom de senaste två till tre åren, upplever de flesta 

sig som väl kompetenta inom bedömningsområdet, och ofta mer kompetenta än erfarna 

kollegor, vilka ibland beskrivs som oerfarna att bedöma utifrån kursplanemål. 
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Diskussion 
 

 

”Svårt” är det mest frekvent förekommande ordet i de nya lärarnas beskrivning av 

upplevelsen av bedömning. Det står dock sällan ensamt, utan ackompanjeras av begrepp som 

”viktigt”, ”nödvändigt” eller ”spännande”. Om man väljer att frånse de nya lärarnas egna 

förklaringar till varför bedömningen upplevs som svår, och istället studerar beskrivningarna 

av den praktiserade bedömningen, med intentionen att förklara upplevelsen, synliggörs vissa 

mönster. Arbetet med bedömning framställs av de nya lärarna som något som, precis som 

annat undervisningsarbete, praktiseras på olika sätt beroende på faktorer som elevers enskilda 

behov, gruppkonstellationer, ämneskaraktär, arbetssätt och skolår. Men inte alla nya lärare i 

studien ger denna beskrivning. De nya lärare som inte beskriver svårigheter med bedömning 

menar även att bedömningen genomgående genomförs på samma sätt, även om det är olika 

saker som bedöms.  

 

Vad är det för kunskaper som bedöms? 

 

De svårigheter nya lärare beskriver vid bedömning, i kombination med de beskrivningar de 

ger gällande praktiserande av bedömning får mig att ställa mig undrande till vad det är som 

bedöms. Om man beaktar de nya lärarnas beskrivningar av den praktiserade bedömningen 

utifrån de fyra F:en fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet, landar svaret ibland på de 

förstnämnda. Men det ges även beskrivningar av bedömning som varken fokuserar elevers 

kunnande eller deras lärande. Det rör sig om i styrdokumenten oförankrad bedömning, vilken 

i studien framträder i jämförelser av såväl ämnesspecifik bedömning, som bedömning 

relaterat till skolår.  

 

Fakta, förståelse, delaktighet – bedömning i matematik och teknik 

Elevers kunskaper i teknikämnet upplevs, av de flesta av de nya lärarna i studien, som svårare 

att bedöma än matematikkunskaper. Som anledningar till dessa upplevda skillnader uppges 

faktorer kopplade till ämnenas olika karaktär och status. Som nämndes i presentationen av 

studiens syfte, innebär lärares bedömningsuppdrag att de ska bedöma elevers kunnande 

utifrån en tanke om kunskapsprogression mot kursplanemål som kan ligga tre-fyra år fram i 

tid, vilket i sig innebär en svårighet. Denna svårighet beror till viss del av att 

utvecklingskurvor sällan är linjära och att faktorer som arv, miljö, kultur och individuella 

förutsättningar påverkar lärandeprocessen (Fischbein, 2007). Det finns således en mängd 

faktorer som påverkar elevers lärande. Faktorer som innebär att en lärare sällan med säkerhet 

kan veta hur det fortsättningsvis kommer att gå för en elev. Med andra ord ska lärare bedöma 

hur de tror att elevens fortsatta kunskapsutveckling kommer att se ut. Även om man bortser 

från de nämnda påverkansfaktorerna innebär bedömning mot avlägsna mål svårigheter. 

 

I de beskrivningar som de nya lärarna i studien ger av praktiserandet av bedömning i ämnena 

matematik och teknik lyfts ytterligare aspekter som problematiserar bedömningen i ämnet 

teknik. Det rör sig om faktorer som arbetsformer, integrering med andra ämnen, formuleringar 

av kursplanemål och tillgången eller avsaknaden av nationella prov i ämnet. Kursplanemålen i 
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matematiken beskrivs som tydliga, medan målen i teknik beskrivs som mer diffusa. Vid 

jämförelse av de båda ämnenas kursplaner framgår att matematikämnets uppnåendemål är 

fler, än motsvarande i teknik. Det är lättare att skaffa sig en föreställning om målen i 

matematik, då det i mål för år 3 även finns förtydligat vad det är eleverna ska kunna inom 

olika områden av matematikämnet. I kursplanen för teknik däremot är det endast tre 

övergripande uppnåendemål för år 5 (Skolverket, 2008). De nya lärarna tillskriver 

matematikämnet högre prioritet och status, baserat på att det är ett kärnämne, de tätare 

målformuleringarna i ämnet, och förekomsten av nationella prov redan från skolår 3. 

Teknikämnet tillskrivs en mindre betydande roll. Integreringen av teknik i orienteringsämnena 

uttrycks som en bidragande orsak till svårigheter med bedömningen, med motiveringen att det 

blir en stor mängd mål att förhålla sig till.  

 

Bedömning av förmåga och insikt är vad som betonas i kursplanen för matematik, medan 

förmåga och förståelse är de kunskapsformer som betonas för teknikämnet (Skolverket, 

2008). Vad är det då som bedöms av de nya lärarna? Arbetsformernas påverkan på 

bedömningsformer blir tydlig i och med beskrivningar av svårigheten i att bedöma enskilda 

elevers prestationer i grupparbeten, vilket uppges som en vanlig arbetsform i teknik och 

naturorienterande ämnen. Medan bedömningen i matematik till betydande del beskrivs som 

relaterad till diagnoser och prov, är det elevens medverkan i grupparbeten som är det som de 

nya lärarna beskriver som underlag för bedömning i teknik. Färdigheten att kunna lösa 

matematikuppgifter, är vad som framhålls som det som bedöms i matematiken. Det i 

kombination med att lärarna beskriver att de samtalar med elever för synliggöra elevernas 

strategier och förståelse. I matematiken rör det sig alltså om en bedömning av 

ämneskunskaper, där såväl kunnandet som lärandet uppmärksammas. 

 

De svårigheter som de nya lärarna beskriver med bedömning i teknik, i kombination med en 

beskrivning av att bedömningen i ämnet ofta baseras på om och i vilken grad eleven upplevs 

som delaktig i arbetet, får mig att undra vad det är som bedöms i de tidigaste skolåren i ämnen 

som teknik. Efter att ha analyserat resultaten ställer jag mig frågande till om den bedömning 

av elevers kunnande i teknikämnet i grundskolans tidigare år, såsom den beskrivs av de nya 

lärarna i studien, kan betraktas som bedömning utifrån kursplanemål. Utifrån vad som kan 

utläsas av de utsagor de nya lärarna i denna studie givit rör det sig inte ofta om 

ämneskunskaper. Det kunnande, som genom bedömningen ska synliggöras, förblir i många 

fall osynligt. Elevens lärande än mer så. I de fall där bedömningen beskrivs som en 

upplevelse av elevers delaktighet saknas egentlig vetskap om elevens faktiska kunnande inom 

ämnet. Ändå görs utifrån det en bedömning av huruvida eleven beräknas nå kursplanemålen i 

år 5. En sådan bedömning är än mer ett siande än den bedömning som görs utifrån faktiska 

ämneskunskaper, utifrån en progressionstanke mot ett mål fyra år fram i tiden. Det rör sig om 

en gissning snarare än en uppskattning av kunnande. Med vetskap om hur detta finns det 

anledning att ställa sig kritisk till en övertro på formell bedömning i form av exempelvis 

skriftliga omdömen som ett uttryck för kunskap (jfr Skolverket, 2010b). 

 

 Samtal, prov, tyckande - bedömning i olika skolår 

Samtidigt som det finns en enighet i att bedömning är något som sker nästan hela tiden finns 

en skillnad i hur denna bedömning görs. Medan nya lärare som arbetar i år 4-6 ser prov som 

en hjälp vid bedömning, betonas i år 1-3 samtalet med eleven. Samtal och observation av 

elever under pågående arbete är även det som lyfts i beskrivningen av den dagliga 

bedömningen, vilket innebär att denna bedömning inte är specifik för de tidigare skolåren. 

Dock uttrycker de nya lärare med erfarenhet av såväl år 1-3, som år 4-6, att det är lättare att 
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bedöma i de senare skolåren, för att man där använder prov i högre utsträckning. Jag vill dock 

hävda att den upplevda trygghet, som bedömning med stöd av prov skapar, är en falsk 

trygghet. Det genom att prov inte alltid ger elever rättvisa förutsättningar att visa vad de 

faktiskt kan, något som även några av de nya lärarna berör. 

 

Vid fokus på bedömning i olika skolår utifrån kursplanemålen står det klart att progressions-

tanken innebär en svårighet för bedömning för de nya lärarna, främst i år 1-3. Den formella 

bedömning som görs i samband med skriftliga omdömen under höstterminen år 1 verkar de 

försöka minska betydelsen av genom att betona att den första egentliga bedömningen görs 

under vårterminen (jfr Skolverket, 2010b). Lärarens egna upplevelser och tyckanden om 

elevens lärande är istället vad som präglar den formella bedömningen, i form av skriftliga 

omdömen, som görs under höstterminen år 1.  

 

Det finns andra aspekter än bedömning mot avlägsna mål, som aktualiserar frågan om vad den 

formella bedömning, i form av skriftliga omdömen, som görs under höstterminen i skolår 1 

har för effekt för elevers fortsatta lärande. En av dessa aspekter är att lärare upplever den 

kunskap de har om eleverna som bristfälligt på hösten första skolåret (Skolverket 2010b). 

Något som även de nya lärarna i studien uttrycker. En annan aspekt är att den formella 

bedömningen kan tolkas som omdöme om den egna personen och påverka såväl elevens syn 

på sig själv, som föräldrars syn på det egna barnet (Wehner-Godée, 2005). En inte alltigenom 

positiv bild kan således påverka föräldrars syn på sina barn i negativ mening och missgynna 

barnen i deras lärande. I studier av skriftliga omdömen visar det sig att bedömning av person 

är vanligt förekommande (Skolverket, 2010b). Elever i skolår 1 ges i genomsnitt skriftliga 

omdömen i fem ämnen, men det finns skolor som ger omdömen i upp till tretton ämnen redan 

under första skolåret (ibid). Omdömen som genom formuleringar och/eller tolkningar kan ge 

negativa konsekvenser för elevers fortsatta lärande. 

 

Vilken typ av bedömning förmedlas? 

 

I talet om när bedömningen praktiseras framstår det som om det mesta av den bedömning 

som görs av de nya lärarna i studien är informell. Bedömningens syfte så som det beskrivs 

handlar om att bilda sig en uppfattning om hur eleven bäst lär sig, vad eleven lärt sig och vad 

som av eleven uppfattas som lätt respektive svårt, för att kunna hjälpa eleven vidare i 

hans/hennes lärandeprocess. Bedömningen är informell i den mening att den sker nästan hela 

tiden, i det dagliga arbetet, medan eleverna arbetar, utan att eleverna själva uppmärksammas 

på den bedömning som görs. Vid en jämförelse av hur bedömningen praktiseras kan en tydlig 

skillnad urskiljas i utsagorna från de nya lärare som är verksamma i främst skolår 1-3 och i de 

som är verksamma i skolår 4-6. I skolår 1-3 är det den informella bedömningen som 

dominerar, medan den formella bedömningen, ofta i form av prov och liknande, är mer uttalad 

hos de nya lärare som arbetar i skolår 4-6.  

 

De nya lärarna i studien beskriver bedömningens främsta syfte som formativt. Bedömningen 

ska användas till att hjälpa eleven i dess lärandeprocess. Den beskrivning av praktiserandet av 

bedömning är dock ofta av summativ karaktär, att stämma av om eleven klarat uppsatta mål, 

särskilt i de beskrivningar som ges av nya lärare i skolår 4-6. Det finns de som beskriver en 

renodlat summativ bedömning, trots att bedömningen tillskrivs formativt syfte. Avsikten att 

använda bedömningen formativt och hur det ska praktiseras är då inte uttalad (Newton, 2007). 

Men hur används bedömningen? Enligt de beskrivningar som ges är det oftast för att försäkra 
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sig om att eleven nått uppsatta mål, och först i andra hand för att se var eleven befinner sig i 

sin lärandeprocess, eller hur man hjälper eleven vidare. De slutsatser jag drar från de nya 

lärarnas utsagor är att den summativa bedömningen har starkt fäste, särskilt i skolår 4-6 och i 

samband med skriftliga omdömen (jfr Skolverket, 2010b). Det kan bero på att det i skolår 5 

finns preciserade kursplanemål i alla ämnen, de nationella proven i skolår 5, samt det ökade 

fokus på avstämning mot nationella mål som vuxit fram i samband med införandet av 

skriftliga omdömen hösten 2008. Ett förlitande till prov, särskilt de nationella, som några av 

de nya lärarna ger uttryck för, kan också ses som en bidragande orsak till detta.  

 

Den egna bedömningskompetensen och vägen dit 

 

En övervägande majoritet av de nya lärarna tillskriver sig själva god bedömningskompetens. 

Bättre än de erfarna kollegorna i alla fall. Detta gäller trots en beskrivning av brister i den 

egna lärarutbildningen gällande bedömning och att kunskaper om bedömning oftast är något 

som den nya läraren inhämtat och utvecklat i det närmaste på egen hand. Det kan ses som 

anmärkningsvärt med kännedom om att en del av den bedömning som några av dem 

beskriver, exempelvis i teknikämnet, inte är att betrakta som bedömning av ämneskunskaper. 

Men då studier kring skriftliga omdömen visar att just bedömning av annat än 

ämneskunskaper är ett vanligt förekommande problem, är det kanske mindre märkligt 

(Skolverket, 2010b).  

 

Gällande mer erfarna kollegor som möjligt stöd vid bedömning talar de flesta nya lärare 

enbart om kollegor som stöd i samband i samband med skriftliga omdömen. Endast ett fåtal 

berör erfarna kollegors stöd i den dagliga bedömningen. Av de som berör erfarna kollegor 

som ett möjligt stöd i samband med den dagliga bedömningen finns även här, om än enbart 

hos en, uppfattningen att de erfarna kollegorna inte har något att bidra med för utvecklandet 

av den egna bedömningskompetensen. Vid beaktande av nya lärares upplevelse av erfarnare 

kollegor som mindre kompetenta gällande bedömning kan jag inte låta bli att undra. Kan det 

vara så att erfarna lärare, med den erfarenhetsbaserade kompetens de besitter, ser bedömning 

som mer komplext än vad nya lärare gör och därmed problematiserar bedömningsuppdraget 

mer än vad deras mindre erfarna kollegor gör? Ett problematiserande som av nya lärare tolkas 

som en osäkerhet baserad på bristande kunnande om bedömning. För de nya lärarna är nya 

direktiv gällande praktiserande och synliggörande av bedömning, exempelvis genom 

skriftliga omdömen, inte nytt på samma sätt som för erfarna kollegor, då de inte har tidigare 

system att relatera till, och ”ställa om sig från”. Det kan bidra till att nya lärare har lättare att 

sätta sig in i det nya. Å andra sidan har nya lärare inte det erfarenhetsbaserade kunnandet om 

elevers lärandeprocesser, som erfarna lärare har (jfr Hogan & Rabinowitz, 2009). Att 

osäkerheten i lärarkåren varit stor i samband med införandet av skriftliga omdömen är tydligt 

(se t.ex. Tholin, 2008). De åtskilliga texter och hjälpmaterial som producerats för att hjälpa 

lärare i arbetet med bedömning, nu senast Skolverkets material ”Utveckla din 

bedömarkompetens” (Skolverket, 2010a), stärker detta intryck av osäkerhet och kan få nya 

lärare att betrakta bedömning utifrån kursplanemål som någonting nytt i skolan och för 

erfarna kollegor. 

 

Vad är det vi faktiskt gör när vi bedömer i skolan? Jag tycker mig se motsättningar i hur det 

egna praktiserandet av bedömning beskrivs av flera av de nya lärarna. Syftet med 

bedömningen, vilket de nya lärarna menar är att främja elevernas lärande, synliggörs inte 

alltid i en praktiserad bedömning som ofta beskrivs som avstämmande, summativ. En möjlig 
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förklaring till detta kan vara att nya lärare tenderar fokusera i för hög grad på styrdokument 

och den egna lärarrollen, så att elevers tänkande och behov kommer i skymundan (Hogan & 

Rabinowitz, 2009; Levin et al. 2009).  Oavsett orsak till det beskrivna förhållandet mellan 

syfte och bedömningspraktik finns det hos flera av de nya lärarna behov av att vidareutveckla 

kunskaper kring didaktiska aspekter rörande bedömning, hur man använder bedömning som 

en del i undervisningen, för att främja elevers lärandeprocesser. Ett behov som verkar vara 

vanligt förekommande, inte enbart hos nya lärare (se Skolverket, 2010b). Det innebär även att 

det finns ett behov av litteratur, skriven för lärare och lärarstudenter som målgrupp, som 

problematiserar och förklarar hur en sådan bedömning kan praktiseras (t.ex. Black et al., 

2003), och att det behövs den typen av litteratur skriven utifrån en svensk kontext (t.ex. 

Jönsson, 2010).  

 

Rörande studiens trovärdighet 

 

Det kan diskuteras huruvida intervjuer som i minsta fall omfattar 23 minuter och som mest 

ytterligare 10 minuter ger tillräckligt underlag, om man som intervjuare verkligen hinner 

ställa alla relevanta följdfrågor, vrida och vända tillräckligt väl för att verkligen få reda på allt 

man kan få reda på av de deltagande nya lärarna rörande studieområdet. Men frågan är om allt 

man kan få reda på rörande studieområdet är det man som intervjuare vill veta. Jag vill istället 

hävda att det i denna studie finns en vinning i att inte vrida och vända alltför mycket på 

respondenternas svar. De följdfrågor som ställts har varit kopplade till de svar som givits, för 

vidareutveckling av redan givna svar, inte för att respondenten ifråga ska rannsaka sig om 

alternativa svar. Detta då jag, som jag tydliggjorde i syftet, hade ambitionen att synliggöra vad 

kring bedömning som de nya lärarna själva lade tonvikt vid och inte genom följdfrågor leda 

dem in på aspekter gällande bedömning som de själva inte lyfte fram. Jag ser en farhåga i att 

för mycket följdfrågor eller vridningar och vändningar hade lett till det senare. 

 

Tankar om fortsatt forskning 

 

Vissa av de reflektioner som gjorts kring resultatet har som tidigare nämnts väckt nya frågor.  

Likaså har reflektioner utan direkt anknytning till studiens syfte gjort. En del av dessa 

presenteras här som områden för vidare forskning kring bedömning och nya lärare. 

 

Bedömning i naturorienterande ämnen och teknik 

Genom de nya lärarnas utsagor framgår att bedömning i teknik och naturorienterande ämnen 

ofta upplevs som svårare än bedömning i matematik. Uppfattningen baseras på att målen är 

mer tolkningsbara, samt att grupparbete är en vanligare arbetsform i teknik än i matematik. 

Samtidigt upplevs ofta de naturorienterande ämnena som svårare för eleverna när de når 

grundskolans senare år. Delvis förklarat av att eleverna träder in i en naturvetenskaplig 

begreppssfär, vilken tidigare ofta förenklats, men som de i grundskolans senare år förväntas 

förstå (se Strömdahl, 2002). En annan möjlig förklaring kan ges vid betraktande av hur flera 

av de nya lärarna beskrivit bedömning i dessa ämnen. Jag tänker närmast på svårigheter att 

bedöma enskilda elevers kunnande i samband med grupparbeten och kursplanemål som 

beskrivs som mindre tydliga. Vilket resulterar i en bedömning som ibland baseras på lärarens 

upplevelse av elevens delaktighet och inte relaterat till faktiska ämneskunskaper. Det är då 
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möjligt att tänka sig att elever, i grundskolans tidigare år, genom att ”läsa av läraren” lär sig 

att man klarar sig långt genom att verka upptagen, intresserad och delaktig. Om faktiska 

ämneskunskaper i teknik och naturorienterande ämnen, enligt elevens tolkning framstår som 

mindre relevant för läraren, kan den kunskapen ses som sekundär, något som kan bli 

problematiskt när eleven i senare skolår möter lärare med ett annat förhållande till ämnet. 

 

Mina undringar utifrån dessa reflektioner rör upplevelsen av bedömning i naturorienterande 

ämnen och teknik som svår i tidigare skolår. Hur skiljer sig undervisnings- och 

bedömningstraditionen i naturorienterande ämnen och teknik i skolår 1-6 från skolår 7-9?  

Vad kan tidigarelärare lära av senarelärare och vice versa? Hur påverkar ett aktivt satsande på 

utveckling av arbetet med naturorienterande ämnen och teknik i tidigare skolår elevernas 

upplevelser av dessa ämnen när de når skolår 7?  

 

Relationen mellan syften och möjligheter med bedömning 

Vad de nya lärarna i studien uppger som syfte med den bedömning de gör är i flera fall 

detsamma som de möjligheter med bedömning som de anger. Det gäller dock inte alltid och 

en gradskillnad kan i vissa fall utläsas. Om de marginella skillnader som kan utläsas i 

formuleringarna står för faktiska skillnader i hur de nya lärarna definierar syfte och 

möjligheter med bedömning är oklart. Det skulle även kunna vara så att det inte görs någon 

särskiljning. Men att de intervjuade nya lärarna finner andra former att uttrycka sig, för att 

undvika att upprepa sig själva. Huruvida de nya lärarna sätter likhetstecken mellan syfte och 

möjligheter med bedömning förblir oklart, men är ett område som skulle kunna undersökas 

närmare. 
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Bilaga I 

 

Frågegrupper  Intervjufrågor Undersökningsfrågor 

som jag vill ha svar på 

Situationer 

 

 När bedömer du elevers lärande? – 

utveckla, ge exempel 

Var sker bedömningen? 

Varför? 

Vem/Vilka? 

Hur ser relationen 

formativ – summativ 

bedömning ut i tankarna 

kring bedömning hos den 

nya läraren? 

 

Vilka syften tillskriver nya 

lärare bedömning?  

 

Bedömningens främsta 

funktioner? 

 

Hur upplever den nya 

läraren 

bedömningsuppdraget? 

 

Hur sker bedömning av 

elever i skolår som saknar 

uppnåendemål? 

 

Upplever nya lärare att de 

har tillräcklig kompetens 

för att bedöma elevers 

lärande? 

 

Upplever nya lärare att de 

ges tillräckligt stöd för att 

bedöma elevers lärande? 

 

I vilken grad anser sig den 

nya läraren vara 

involverad i 

elevbedömningen? 

Varför? 

Tillvägagångssätt  Vad gör du? 

Hur gör du? Kan du ge exempel på…? 

Vad är det du tittar på vid bedömning? 

Vilka stöd/underlag har du vid 

bedömning av elever? (Lokala mål, 

matriser, erfarna kollegor?) i matematik? 

i teknik? 

Hur dokumenteras bedömningen? 

Var/Hur har du lärt dig det du gör? 

Känslofrågor & 

åsiktsfrågor 

 Hur tänker du om bedömning? 

Hur upplever du det är att bedöma elever? 

Möjligheter/Svårigheter? 

Vilka egna erfarenheter har du av att bli 

bedömd i skolan? 

Vilket syfte/vilka syften har bedömning 

för dig? 

Upplever du att det är någon skillnad i 

hur du gör bedömning i matematik 

jämfört med ämnet teknik? 

Bakgrundsfrågor 

 

 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

Hur många skolor har du arbetat på som 

lärare? 

Vilka skolår arbetar du nu i? 

Har du tidigare erfarenhet av att arbeta i 

skolan innan lärarutbildningen? 

  Hur har man utformat skriftliga omdömen 

för yngre elever på den skola du arbetar 

på? I vilken grad skulle du kalla dessa 

omdömen betygsliknande? 

Bedömning i samband med skriftliga 

omdömen – skiljer sig denna bedömning 

åt från den du tidigare berättat för mig 

om? 

(Har skriftliga omdömen påverkat ditt sätt 

att bedöma elevers kunnande?) 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bilaga II 

 

Gävle 2009-xx-xx 

Till dig som tagit lärarexamen vid XXX, XXX, XXX eller XXX 
Vill du vara med i en intervjustudie rörande hur nya lärare hanterar skolans 

bedömningsuppdrag? 

 

En viktig del i läraruppdraget är bedömning av elevers lärande och kunnande. Detta uppdrag 

har ytterligare tydliggjorts i och med införandet av skriftliga omdömen från och med skolår 1. 

Lärarutbildningen har i uppdrag att på bästa sätt förbereda lärarstuderande inför ett yrkesliv 

och skolor/arbetsgivare har i uppgift att ta emot och hjälpa nya lärare in i yrket. Det 

bedömningsuppdrag lärare har är inte enkelt, utan väldigt komplext och det behövs mer 

forskning inom detta område. Det är det därför av intresse att få veta mer om hur nya lärare 

tänker kring och genomför bedömning av elever i skolår som saknar centralt utformade mål. 

 

Denna intervjustudie vänder sig till dig som tog examen vid årsskiftet 2006/2007 eller 

2007/2008 och varit yrkesverksam lärare i upp till tre år. Under denna tid kan du ha haft 

arbete på flera olika skolor, men du ska under någon period ha arbetat i grundskolans lägre 

årskurser. Erfarenheter från ditt arbete med elever i andra skolår kan även vara intressanta. 

Själva intervjun kommer att ske via telefon och beräknas ta ca 45 minuter. Vid 

intervjutillfället kommer vi att samtala kring tankar och erfarenheter kring bedömning av 

elever. Materialet kommer att behandlas enligt forskningsetiska riktlinjer där anonymitet och 

konfidentialitet är centralt, vilket bl.a. innebär att inga resultat skall kunna kopplas till enskild 

person och att ingen obehörig kommer att kunna ta del av materialet.  

 

Denna forskning sker inom ramen för det forskningsprogram vid Högskolan i Gävle som har 

fokus på lärares första tid i yrket, den s.k. induction-forskningen. I forskningsprogrammet 

studeras bl.a. hur nya lärare socialiseras in i yrkesrollen, vilket stöd nya lärare ges och hur 

första åren i yrket upplevs och hanteras. 

 

Via utdrag från lärosäten har vi erhållit uppgifter för att nå dig. Under de närmaste veckorna 

kommer du att kontaktas via telefon för en förfrågan om deltagande i den ovan beskrivna 

studien.  

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

 

Elisabeth Eriksson Fil.dr., lektor, Göran Fransson 

Amanuens, forskningsgruppen Induction Forskningsgruppen Induction, projektledare 

Institutionen för pedagogik, didaktik Institutionen för pedagogik, didaktik 

och psykologi och psykologi 

Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle 

801 76 Gävle 801 76 Gävle 

026-64 xx xx 026-64 xx xx 

070-xxx xx xx 070-xxx xx xx 

elhern@hig.se gfn@hig.se 
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