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Abstract 

 

The purpose of this study is to examine how teachers relate to the assessment of reading 

comprehension in primary school in Sweden. Teachers won’t rate pupils with grades, 

but the assessment of the pupils are in high priority. To assess/grade students based on 

knowledge is questioned by many teachers who think that the assessment metods 

available today should be developed on the basis of how the school works today. The 

teacher's attitude and approach to assessment methods means alot for how it’s used, 

which are to be discussed along with other issues. 

 

 

Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare förhåller sig till bedömning av 

läsförståelse i grundskolans tidigare år 1-3 då inte betygsättning är ett faktum, men 

bedömning av eleverna är i stor prioritet. Att bedöma elever utifrån kunskap är 

ifrågasatt av många lärare som tycker att bedömningsunderlagen som finns idag bör 

utvecklas utifrån hur skolan ser ut idag. Vilka bedömningsunderlag används och hur 

används de av lärare som arbetar i lågstadiet och bedömer eleverna? Lärarens 

förhållningssätt och syn på bedömningsunderlagen som finns kommer att diskuteras 

tillsammans med andra frågor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: bedömning, bedömningsunderlag, sambedömning, formativ bedömning och 

summativ bedömning 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ................................................................................................................................ 5 

1.1 Syfte ............................................................................................................................... 6 

1.2 Frågeställningar ............................................................................................................. 6 

1.3 Arbetets disposition ...................................................................................................... 7 

2 Bakgrund ............................................................................................................................... 8 

2.1 Bedömningshistorik ....................................................................................................... 8 

2.2 Bedömning av läsförståelse historik ............................................................................. 9 

2.3 Grunden till dagens bedömningsunderlag .................................................................... 9 

2.4 LTG ................................................................................................................................. 9 

2.5 Wittingmetoden .......................................................................................................... 10 

2.6 Summativ och formativ bedömningsform .................................................................. 10 

2.7 Sambedömning ........................................................................................................... 11 

2.8 Bedömning idag........................................................................................................... 12 

2.9 Läroplanen om bedömning ......................................................................................... 13 

2.10 Bedömningsunderlag .................................................................................................. 13 

2.10.1 LUS ....................................................................................................................... 13 

2.10.2 Debatten om LUS ................................................................................................ 14 

2.10.3 DLS ....................................................................................................................... 14 

2.10.4 Nya språket lyfter! ............................................................................................... 15 

2.10.5 Läsfixarna ............................................................................................................ 15 

2.11 Vem får bedöma? ........................................................................................................ 16 

3 Metod .................................................................................................................................. 17 

3.1 Etiska överväganden ................................................................................................... 17 

3.2 Urval ............................................................................................................................ 18 

3.3 Intervjupersonerna ..................................................................................................... 18 

3.4 Intervjufrågorna .......................................................................................................... 18 

3.5 Datainsamlande & procedur ....................................................................................... 18 

3.6 Tillförlitlighet ............................................................................................................... 19 

3.7 Kritisk reflektion .......................................................................................................... 19 

4 Resultat ............................................................................................................................... 20 



 

 

4.1 Betyg ............................................................................................................................ 20 

4.1.1 Resultatanalys ..................................................................................................... 21 

4.2 Den tidigare bedömningen ......................................................................................... 22 

4.2.1 Resultatanalys ..................................................................................................... 23 

4.3 Förhållningssätt av bedömning i läsförståelse ............................................................ 23 

4.3.1 Resultatanalys ..................................................................................................... 24 

4.4 Dilemman med bedömning ......................................................................................... 24 

4.4.1 Resultatanalys ..................................................................................................... 26 

4.5 Summativa och formativa bedömningsformer ........................................................... 26 

4.5.1 Resultatanalys ..................................................................................................... 27 

4.6 Sambedömning ........................................................................................................... 28 

4.6.1 Resultatanalys ..................................................................................................... 29 

4.7 Bedömningsmaterial ................................................................................................... 29 

4.7.1 LUS ....................................................................................................................... 29 

4.7.2 Läsfixarna ............................................................................................................ 30 

4.7.3 Nya språket lyfter! ............................................................................................... 31 

4.7.4 DLS ....................................................................................................................... 31 

4.7.5 Resultatanalys ..................................................................................................... 32 

4.8 Sammanfattande analys .............................................................................................. 32 

4.8.1 Lärarens förhållningssätt ..................................................................................... 33 

4.8.2 Metoder/ material och förhållningssätt .............................................................. 33 

5 Diskussion ............................................................................................................................ 35 

6 Litteraturförteckning ........................................................................................................... 39 

Elektroniska referenser .............................................................................................................. 40 

7 Bilaga 1 ................................................................................................................................ 41 

8 Bilaga 2 ................................................................................................................................ 42 

 

 

 

 

 



 

5 

1 Inledning 

Vi lever i ett samhälle där bedömning och betyg bestämmer hur vi utvecklas som 

människor, och ifall vi får det jobb vi vill ha eller kan utbilda oss till det vi vill bli. 

Bedömningen av barn börjar i väldigt låg ålder och vi bedömer allt som går att bedöma 

från det att barnen börjar prata tills dess de börjar avkoda bokstavskombinationer som 

bildar ord tills dess barn kan läsa flytande och har en djupare förståelse kring textens 

innehåll. Det finns mycket olika material som lärare måste använda, men också som 

lärare använder som hjälpmedel i sin egen bedömning. Det är allt från olika lässcheman 

med kunskapspunkter i läsförståelse, till nivåbaserade material.  

 

Bedömning är centralt för alla lärare i alla årskurser. Hur eleverna bedöms görs utifrån 

hur de presterar i klassrummet och deras ämneskunskaper. I grundskolans tidigare år 

görs bedömningar kring hur eleven använder språket för att kommunicera, men de 

bedöms även utifrån hur de talar och om de behöver hjälp av talpedagog, eller annan typ 

av specialundervisning. Detta arbete kommer främst att rikta sig mot lärares perspektiv 

och förhållningssätt till bedömning i grundskolans tidigare år.   

 

Lindberg (2005:10) skriver om betyg och bedömning i grundskolan och utgår från en 

studie gjord av Lindqvist (2003) där ett hundratal lärare fick beskriva deras syn på 

bedömning. I studien framkom också att en stor del av eleverna upplever stress och 

nervositet för att bli bedömda och att eleverna i många fall förknippar bedömning med 

prov och test, det har sedan följden att det påverkar eleverna negativt (Lindqvist 2003 

via Lindberg 2005:10). Författaren fortsätter även att beskriva bedömningen som sker i 

grundskolan som någonting negativt utifrån studieresultatet och att de äldre eleverna är 

medvetna om att de blir bedömda hela tiden i jämförelse med de yngre eleverna som 

bara förstår att de blir bedömda i vissa utvalda tillfällen (2005:10). Törnwall (2001:7 

VIA Brekke 1990:53) skriver att ”svaga” elever än en gång får sin svaghet bekräftad 

och deras ofta dåliga självförtroende blir ännu sämre.   

 

Alla skolor har olika förhållningssätt kring elevbedömningen. För vissa skolor är 

bedömningen ett redskap för förbättring medan bedömning på en annan skola kan vara 

hur vida skolan ligger till i jämförelse med andra skolor. Oftast är det en kombination 

av dessa två förhållningssätt som är det vanligare, en kombination av formativ och 

summativ bedömning (begrepp som kommer att behandlas senare i arbetet).  

 

Hur lärare förhåller sig till det bedömningsmaterial som finns på skolan och hur läraren 

väljer att arbeta kring det är en av frågorna som kommer att behandlas i detta arbete 

som också främst riktar sig till svenskämnet i grundskolans tidigare år.  

Alla lärare som bedömer har riktlinjer att följa, dessa riktlinjer finns beskrivna i 

läroplanen (Skolverket, 2011) och ska följas av alla som utför bedömningar i skolan. 

Men hur bedömningen sker i praktiken kan se olika ut beroende på lärarens 

förhållningssätt till bedömning, vilket är ett syfte som kommer att undersökas i arbetet.  
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Detta arbete är riktat mot årskurserna 1-3 där lärarna inte sätter betyg på elevernas 

kunskap. Däremot så bedöms eleverna redan från att de börjar i förskoleklass och 

bedömningen sker genom bedömningsunderlagen som skolan eller skolledningen 

bestämt. Det är alltså skolan och skolledningen som bestämmer hur relevant 

bedömningsunderlagen är för eleverna att mätas i. 

 

Bedömning intresserar mig i den utsträckning som den påverkar lärarens arbetsuppgifter 

men också på hur den påverkar elevens uppfattning om bedömningen som sker. Jag har 

valt detta ämne eftersom det ligger i tiden att prata om hur bedömningen är strukturerad 

och hur lärare förhåller sig till elevbedömningen på grund av den generella frågan kring 

likvärdig bedömning bland lärare och att svenska skolor faller i internationella 

mätningar.  

 

Lindblad (1991:17) anser att all bedömning, i någon mening är relativ på det sätt att det 

jämför hur bra eller dålig eleven/ personen är på någonting i jämförelse med vad som är 

normalt.  

 

Vad är det som gör att just ett bedömningsmaterial är lämpligt för bedömningen av 

elevernas läsförståelse? ”Alla resultat från pedagogisk verksamhet bygger på 

iakttagelser och därmed tolkningar av verkligheten, och allt bruk av dessa resultat måste 

ta hänsyn till iakttagelsens kvalitet och tolkningens rimlighet” (Lundahl, 2014:24). 

Mina frågeställningar kommer att beröra bedömningen ur ett lärarperspektiv och utifrån 

halvstrukturerade intervjuer kommer jag att få svaren som redovisas i detta arbete.  

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i lågstadiets årskurser förhåller sig till 

bedömning av läsförståelse, och hur de ser på metoderna som används vid bedömningen 

och vilka bedömningsunderlag som används. Studien fokuserar främst på lärarens 

förhållningssätt på bedömning och vilka bedömningsinstrument/bedömningsformer som 

används. 

 

1.2 Frågeställningar 

Frågeställningarna som arbetet kommer att utgå ifrån. 

 Hur förhåller sig lärare till bedömning av läsförståelse i grundskolans tidigare 

år? 

 Vilka metoder används för att bedöma eleverna?  

 Hur förhåller sig lärare till bedömningsunderlaget som skolan bestämt skall 

användas vid bedömningen?  
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1.3 Arbetets disposition 

Arbetet består av sju kapitel. I inledningen så görs en beskrivning av arbetet och syfte 

och frågeställningar berörs. I kapitel 2 så beskrivs bakgrunden i tidigare forskning kring 

bedömning av läsförståelse och kortfattat kring bedömningsunderlag och metoder. I 

kapitel 3 beskrivs metoden och material kring studien jag gjort i arbetet. I kapitel 4 

kommer en beskrivning av resultatet av studien. I kapitel 5 analyserar jag resultatet 

utifrån frågeställningarna och i sista kapitlet, kapitel 6, kommer en diskussion som 

avslutar arbetet.  
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2 Bakgrund 

Detta kapitel kommer att beskriva det historiska perspektivet på bedömning och 

läsförståelse separat, och sedan på den moderna bedömningen som den ser ut idag med 

bedömning av läsförståelse. Jag har även en del som handlar om bedömningsmaterial/ 

bedömningsunderlag där jag kortfattat skriver om de vanligare, men framförallt de 

materialunderlag som kommer att nämnas under arbetets gång. Där finns även en 

beskrivning över bedömningsmaterialen ur ett historiskt perspektiv med fokus på LTG 

och Wittingmetoden.  

 

2.1 Bedömningshistorik 

Precis som de flesta ämnestyper så har bedömningen förändrats under tid från att vara 

baserad på intelligenstester till de olika typer av 

bedömningsmetoder/bedömningsformer som vi har idag. Kunskapsmätningar som de 

ser ut idag härstammar från intelligenstester (Lundahl, 2014:24). I slutet av 1800-talet 

så formades ett nytt samhälle som var stadsformat, en effekt av urbaniseringen som 

skedde under denna tid. Den vetenskapliga utvecklingen ledde samhället till nya 

metoder och tillgångar som bidrog till ökade tillgångsbehov i samhället, vilket skapade 

jobb och näringslivet blommade i städerna som på landsbygden. Specialisering inom 

arbeten ökade och lönearbete blev den dominerande arbetsformen (2014:18). Utbildning 

blev mer krävande och lön började sättas i relation till utbildning och pedagogiken 

genomgick en förändring som en effekt av framtidsvisionen. (2014:19)   

 

Sverige har i decennier använt sig av tre olika principer vid elevbedömning, den 

absoluta principen, normrelaterade principen och den målrelaterade principen 

(Samuelsson, 2012). De tre principerna bygger på olika förhållningssätt till bedömning, 

men de är alla kunskapsbaserade. I början och mer än halva 1900-talet var det en 

bedömningsprincip som var dominerande i de Svenska skolorna, den absoluta 

principen. Principen bygger på att eleverna blir bedömda utifrån kunskapen de har kring 

ett visst ämne (ibid), idag skulle vi tala om summativ bedömning (läs delen om formativ 

och summativ bedömning). Efter andra världskriget, men framförallt efter 60-talet så 

blev det av större vikt att rangordna elever utifrån kunskap och intelligens. Det 

normrelaerade systemet infördes därför att kunna urskilja eleverna. Däremot så fick 

principen mycket kritik på grund av hur eleven blev bedömd och det krävdes att en ny 

bedömningsprincip skulle införas. I det normrelaterade systemet blev eleverna bedömda 

utifrån vad som sågs ”normalt” och ofta i jämförelse med sina klasskompisar (ibid). 

Efter kritiken blev en ny bedömningsprincip ett faktum, det målrelaterade systemet. Det 

målrelaterade bedömningssystemet hade först tre olika betygskalor, men ändrades efter 

läroplansrevideringen 2011 till sex olika (ibid).  
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2.2 Bedömning av läsförståelse historik 

Westlund (2013:1, via Wiggins 1998) skriver att läsning är det svåraste förmågan att 

bedöma i skolan eftersom det behövs flera bedömningsinstrument. ”läsförståelse är inte 

ett eget skolämne utan en ämnesöverskridande färdighet. God läsförståelse påverkar 

lärande i alla skolämnen”(ibid).  

 

Många tester utformades utan några som helst ramverk för läsförståelsens grunder, det 

skriver Westlund (2013:37) som själva grunden till dagens läsförståelsetester. Det 

börjades mäta saker som var lätta att upptäcka, ”vilket gjorde att elever med grava läs- 

och skrivsvårigheter aldrig upptäcktes.” (ibid).  

 

Under mitten av 1940-talet gjordes en banbrytande studie av läsforskaren Davis, som 

använde ett nytt psykometriskt verktyg, faktoranalys, för att undersöka ifall det gick att 

se likheter mellan läs-förståelse bland barn och vuxna (2013:37), och om de problem 

som fanns med läs-förståelse och läskunskap var någonting universellt. 

 

Resultatet som Davis (2013:37 Via 1944) kom fram till var att läsförståelse kan 

kategoriernas i flera hundra olika faktorer, men han minskade ner dess till nio faktorer 

som han ansåg som viktigast. I en senare avhandling minskade han ytterligare till åtta 

olika faktorer. De faktorer som han ansåg som extra viktiga var bland annat att minnas 

textinnehåll, finna huvudidén och att kunna processa information som ges i texten 

(2013:38). Davis tester används än idag när det byggs olika läsförståelsetester. 

2.3 Grunden till dagens bedömningsunderlag 

Under 70- och 80-talet hölls en stor debatt i tidningen ”Lärartidningen” kring vilket 

bedömningsunderlag som var bäst att använda vid läsinlärningsundervisningen. De två 

metoder som stod mot varandra hade många förespråkare, men även många kritiker. De 

två metoderna som stod mot varandra var Wittingmetoden (syntetisk) och LTG 

(analytisk). 

 

2.4 LTG 

1974 kom boken ”läsning på talets grund” ut som är skriven av Ulrika Leimar. Med 

boken menar hon kort att läraren ska utgå ifrån elevens redan tidigare kunskap och 

intressen för att sedan bryta ner, för att sedan igen bygga upp. På detta sätt skapar 

eleven en kunskap om språket med hjälp av redan tidigare kunskap. Teorin och metoden 

LTG grundar sig i Vygotskijs ”proximala utvecklingszon” vilket bygger på att eleven 

utvecklar sin kunskap av eller i en miljö där kunskapen är högre än elevens nuvarande 

kunskap (Lindö, 2009:35). Exempelvis så kan elever som har olika kunskapsnivåer 

hjälpa varandra, men endast om en av eleverna har högre kunskap än den andra.  
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2.5 Wittingmetoden 

Wittingmetoden är ett material som utvecklades redan under 1940-talet av Maja Witting 

som då utvecklade metoden för att hjälpa elever i svårigheter. Metoden började senare 

användas vid läsinlärning och under 1970-talet var metoden i fullt bruk 

(Wittingforeningen.se). Metoden är syntetisk, vilket betyder att det går från delarna i 

språket till helheten i språket, vilket jämför sig väl med ett analytiskt material som LTG 

som går från helheten i språket, till delarna. Wittingmetoden bygger framförallt på att 

träna avkodningen och förståelsen som två olika saker vid läsningen och att hjälpa 

elever i svårigheter, t.ex. dyslexi och andra språksvårigheter. På wittingföreningens 

hemsida står en kort beskrivning av pedagogiken: ”Metoden bygger på att läraren har 

förtroende för att eleven successivt kan träna upp sin förmåga att bedöma vad den kan 

och inte kan, liksom förmågan att kommunicera detta till läraren.” 

(Wittingforeningen.se).  

 

2.6 Summativ och formativ bedömningsform 

I Sverige fungerar bedömning mer och mer som ett pedagogiskt verktyg (Lundahl 2014) 

och hur vi använder det i relation med de pedagogiska aspekterna är individuellt från 

pedagog till pedagog, men de används formativt. I den här delen förklaras vad 

begreppen formativ och summativ-bedömning innebär. 

Törnwall (2001) skriver om summativ och formativ bedömning som två typer att 

funktioner av prov/tester. Den formativa bedömningsfunktionen ska vara att läraren 

bedömer sin egen undervisning lika mycket som den inlärda kunskapen hos eleven, dvs. 

att läraren bedömer effekten av undervisningsformen och elevens anpassning till denna 

(Törnwall, 2001:38). Författaren fortsätter att beskriva det nuvarande 

förhållningssättetet som många lärare har på bedömning, nämligen att många lärare 

bedömer eleverna utifrån slutprovet och inte utifrån elevens samlade prestationer under 

utbildningens gång (via Larsson, 1986), alltså sker vanligtvis en summativ bedömning i 

skolan.  

 

Bedömning i formativ mening innebär tre nyckelprocesser enligt Black & Wiliam 

(2009:7), nämligen att fastställa var eleven är i sitt lärande, vad eleven ska nå och vad 

som behövs för att komma dit. 

 

Bedömningen har idag blivit bredare än vad den var för bara ett par år sedan (Giota, 

2006:96) och det finns fler syften till bedömning. Idag bedömer lärare inte bara slutprov 

eller tester utan bedömningen används som ett redskap, och det finns olika metoder att 

använda redskapen på (ibid), summativt för att kortfattat se elevens nuvarande kunskap 

och oftast betygsätta utifrån det, och formativt då läraren gör en bedömning och arbetar 

utifrån det, både med sin egen undervisning och elevens kunskap (ibid). Men de två 

bedömningsformerna behöver inte utesluta varandra, utan vara komplement till 

varandra (ibid). 
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I boken ”Enhancing Learning Through Formative Assessment and Feedback” som är 

skriven av Alastairs Irons (2007) skriver hon om den negativa synen på summativ 

bedömning och betonar stressen som den medför, både för lärare, men framförallt för 

eleverna. Stressen bidrar direkt till negativa följder som att eleven inte kan prestera 

tillräckligt bra på testet eftersom mycket av kunskapen stoppas vid stressen (2007:29). 

Ett annat negativt förhållningssätt till hur den summativa bedömningsformen används är 

själva bedömningssystemet, att det finns ett rätt och ett fel. Bedömningen görs utifrån 

hur eleverna presterar på provet och betyget är en direkt följd av elevens kunskap 

(2007:30). Irons skriver också om hur formativ bedömning och positiv feedback går 

hand i hand när det kommer till elevbedömning och hur det har visat sig vara positivt 

och givande för eleverna att få feed back av sin lärare. I några fall så har lärare sagt att 

det inte finns tid till feed backen mellan alla andra arbetsuppgifter, och andra lärare 

säger att eleverna inte vill ha feed back som bedömning (2007:2). Hon fortsätter med att 

hon inte tycker att alla borde börja helt med formativ bedömning, utan att hon bara 

rekommenderar att tänka över hur det används i praktiken och om det går att förbättra 

sin formativa bedömningsförmåga (ibid). 

 

I studien ”Assessment and learning” (John N Gardner, 2012) som byggde på hur lärare i 

USA använder sig av formativ och summativ bedömning visade det sig att lärare hade 

tre sätt att använda formativ bedömning på summativa test. Det första var att lärarna bad 

eleverna att i förberedelse till testet välja ut ord från testets rubrik eller nyckelord. 

Eleverna får då reflektera och fundera kring vad de känner sig säkra och osäkra på i 

ämnet testet hålls i (Gardner, 2012:19). Det andra sättet var att lärarna delade in 

eleverna i grupper om 2 i varje som fick diskutera testet tillsammans och även skriva 

ihop ett test prov som de senare gjorde som en hemläxa (ibid). Det tredje sättet var att 

eleverna fick arbeta i större grupper där de ställde varandra muntliga frågor (ibid). 

 

2.7 Sambedömning 

Ett begrepp som i den tidigare forskningen är relativt ny är begreppet ”sambedömning” 

som beskrivs i artikeln ”En diskussion om sambedömning som redskap för likvärdig 

bedömning i skolan” skriven av Anders Jönsson & Pia Thornberg (2014). ”På senare tid 

har sambedömning, det vill säga att lärare tillsammans genomför eller diskuterar 

bedömning och/eller betygssättning, förts fram som en strategi för att få lärarnas 

bedömning och betygssättning mer likvärdig.” (Jönsson & Thornberg, 2014:386). 

Citatet förklarar kort vad sambedömning är, dvs. att lärare diskuterar och följer upp 

varandra för att skapa en så likvärdig bedömning som möjligt. I samma artikel ställer de 

sig sedan frågan om vad som händer i mötet mellan kommuners och skolors strävan 

efter att förändra klassrumsbedömningen till formativ bedömning på en sida och statens 

krav om likvärdig bedömning på andra sidan, som mer kan förknippas med summativ 

bedömning (ibid). Regeringen har nämligen gett Skolverket order om att strukturera upp 

modeller för sambedömning till skolor att använda.   



 

12 

 

På skolverket.se finns flera olika punkter som tar upp fördelarna med sambedömning 

och varför skolor/lärare bör använda sig av det vid bedömning, en sammanfattning av 

punkterna är att lärare bör använda sig av det eftersom: bedömningen blir mer 

fokuserad, bedömningen blir mer överseende, bedömningen blir mer likvärdig och 

bedömningen fördjupas vid diskussionen med kollegorna 

(http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/sambedomning-1.223360).   

 

Redan i början på 1900-talet började forskare skriva och forska om sambedömning 

genom att låta två olika lärare bedöma samma elevtexter. Det resulterade i att 

bedömningen blev väldigt varierad. Idag, 100 år senare så görs liknande studier och de 

visar nästan identiska resultat (Jönsson & Thornberg, 2014:390). De fortsätter i samma 

artikel om att resultatet har blivit mycket bättre vid en dialog, en sambedömning 

tillsammans med en kollega.  

 

2.8 Bedömning idag 

Maj Törnwall skriver om att lärarens förhållningssätt till undervisning och bedömning 

påverkar hur undervisningen och bedömningen sker. Själva tyngdfaktorn i hennes text 

bygger på att lärare ofta är påverkade av traditioner (200:31) och att de undervisar och 

bedömer i den traditionella undervisningsformen. Den traditionella bedömningsformen 

som står i grund är poängräkning, ”kontroversiella” prov som är lätta att räkna och som 

gör det lätt för läraren att se resultatet snabbt (ibid). 

 

Törnvall (2001:32) skriver även om forskares syn på elevernas förhållningssätt på 

traditionella prov. En del forskare misstänker att eleverna nöjer sig med att bli bedömd 

utifrån de traditionellt ”summativa” bedömningsformerna och inte ”formativt” 

bedömande som är mer ”krävande” för eleven. Många elever anses tro att den viktigaste 

anledningen till att studera är att klara av test (Eisner, 1982, via Törnvall, 2001:32). 

”En av skolans uppgifter är att bedöma elevers kunnande och förmåga och deras 

möjligheter att utvecklas och därigenom ge varje individ förutsättningar att göra detta 

maximalt.”  (Törnvall, 2001:36) Citatet förklarar själva huvudsyftet med bedömning 

som ett utvecklingsinstrument för lärare och elever. Törnvall skriver att bedömning är 

en svår procedur som ofta är lätt att hitta genvägar genom (ibid).   

 

Törnvall (2001) skriver om olika typer av bedömning som lärare kan vidta sig i rollen 

som bedömare av elevernas kunskaper. De typer som beskrivs är: normrelaterad 

bedömning, kriterierelaterad bedömning, målrelaterad bedömning, produktmål, 

processmål (Törnvall, 2001:42,44).  

Normrelaterad bedömning är den typ av bedömning där läraren bedömer eleven utifrån 

vad som är normenligt utifrån resterande elever. Denna typ av bedömning ser inte 

eleven som en unik individ i sin lärandeprocess utan som en del av en mängd och vad 
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som är norm (ibid). Kriterierelaterad bedömning betyder att eleverna innan 

undervisningsstarten får veta vad de behöver klara av/uppfylla för att få bästa betyget. 

Det finns alltså kriterier för att klara av kur-sen (ibid). Målrelaterad bedömning är när 

både eleverna och lärare vet vad målen för undervisningen är och att eleverna ska klara 

av målen för att få betyg. Målen har olika inriktningar och är i regel kognitiva i 

skolsammanhang även om de berör sociala, psykologiska och etiska mål (ibid). 

Produktmål är nära kopplat till målrelaterad undervisning och bedöms utifrån dess mål 

(ibid). Processmål betyder att eleven bedöms utifrån hur denne utvecklas under arbetets 

gång för att nå målen (ibid).   

 

Alla de tester och diagnoser som görs i relation med Skolverket utvärderas 

kontinuerligt. Därefter görs revideringar kring vad som anses vara nödvändigt för att 

revidera i läroplanen (ibid). Sedan görs även många olika typer av jämförelser med 

andra länders resultat och diagnoser utifrån samma tester som eleverna gör.  

2.9 Läroplanen om bedömning 

Läroplanen (Skolverket, 2011), som den ser ut idag har inte så många punkter som 

berör bedömning av elever, läroplanen är utformad utifrån den målinriktade principen 

som gäller, dvs. att eleverna siktar emot att nå individuella och gruppmål som är 

utformade från ålder och årskurs. I läroplanen för grundskolans yngre åldrar, F-3 så 

riktas mål mot årskurs 3. Det betyder att förskoleklassen till årskurs 2 inte har några 

specifika mål/krav att nå. Det är därför upp till respektive lärare att avgöra vad som ska 

testas och när det ska testas.  

2.10 Bedömningsunderlag 

I detta kapitel kommer jag att presentera en rad olika bedömningsunderlag som 

framkommer under studiens gång och som är goda att känna till.  

2.10.1 LUS 

LUS är ett material som bygger på att eleverna placeras ut på en punkt i ett läs-schema. 

Läs-schemat består utav 18 punkter där det "normala" är att elever som går ut årskurs 3 

ligger på punkt 15. I LUS lärarhandledning så finns det beskrivet vad varje punkt har 

för kriterier. LUS punktsystem används för att läraren och skolledningen ska få en 

bättre förståelse kring elevens läsförståelse och läskunskap. Många kommuner använder 

materialet LUS översiktligt då alla elever i grundskolan måste bli bedömda. Det är även 

flera kommuner som inte använder LUS, då materialet är relativt gammalt och 

omodernt. Materialet är till större delen summativt, men arbetet kring materialet är 

delvis formativt, beroende på hur läraren väljer att arbeta med materialet (läs tidigare 

kapitel summativ och formativ bedömning, s. 4) 
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2.10.2 Debatten om LUS  

Westlund skriver om LUS utifrån resultatet i sin egen studie (2013:288) där hon 

kommer fram till att lärare tycker att LUS inte ger dem tillräckligt med information om 

elevernas läskunskap/läsförståelse.  

 

Lundberg (2014:5) och Allard (2001:169), skriver båda om kartläggning och vikten av 

kartläggning för att bedöma eleverna individuellt, och för att se var de ligger 

kunskapsmässigt. Allard (2001:169) skriver om förkunskapsprincipen och om att varje 

elev skall erbjudas en undervisning som startar på och utgår från dennes individuella 

kunskapsnivå och att förkunskapsprincipen bygger på att elever som börjar i en viss 

årskurs ska ha en viss förkunskap som motsvarar en viss nivå, därför behövs 

kartläggningen. Lundberg (2014:5) skriver också om kartläggning som någonting 

viktigt för att eleverna ska känna sig trygga i undervisningen som är utformad efter 

deras behov, vilket starkt går att förknippa med formativ bedömning (läs delen om 

summativ och formativ bedömningsform)  

 

Lundberg (2014:5) skriver att möta nybörjarläsare är ett stort ansvar och en mycket 

stimulerande utmaning. Han fortsätter (2014:7) med att beskriva de faktorer som 

läsutvecklingen kräver: fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, 

läsförståelse och läsintresse. Han skriver senare att alla barn är olika och att barn 

utvecklas på olika sätt (ibid), vilket Allard (2001) säger emot med sitt lässchema som 

bygger på att barn utvecklas likvärdigt i ett punktsystem.  

 

Samma författare fortsätter om fonologi (2014:13,14) och om vikten att lära oss språket 

genom fonologisk medvetenhet, vilket Allard (2001) som skrivit boken till LUS riktar 

stark kritik mot (2013:288). Lundberg (2014:13) skriver om att bli en fungerande läsare 

så måste vi först lära oss att ”knäcka den alfabetiska koden” och att det är en svår 

uppgift för många, men för att förstå sig på språket måste barnen, med hjälp av 

pedagoger ta isär helord och bygga upp dem igen, fonologiskt.  

 

Debatten kring LUS är till bredden forskad om och kan läsas om i exempelvis 

Westlunds (2013) bok "Att bedöma elevers läsförståelse" och Hjälmes (1999) 

avhandling "Kan man bli klok på läsdebatten?"  

2.10.3 DLS 

Är ett prov som eleverna skriver en gång per år från och med att de går i årskurs 2. 

Provet består utav fyra delprov: läsförståelse, rättstavning, ordförståelse och samma 

ljud. Provets syfte är att lärare och skolledning ska få en överblick över elevernas 

kunskap. Det är alltså vanligt att en normrelaterad bedömningstyp används (2001:42). 
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2.10.4 Nya språket lyfter! 

NLS är ett relativt nytt material som kom 2012. Materialet bygger likt LUS på ett läs-

schema eller ett observations-schema som består utav 21 punkter med tillhörande 

beskrivning av vardera punkt. Varje punkt består av en ”Läsa-” och en ”Skriva-” del 

vilket gör det möjligt att även diagnostisera eleven utifrån dennes skrivkunskaper.  

NLS är ett material som är utvecklat av skolverket, och på deras hemsida förklarar de 

materialet som följande: 

 

”Nya Språket lyfter!” är ett redskap för lärare och elever som tydliggör progressionen i 

elevernas språkutveckling med särskild tonvikt på läsutveckling. Nya Språket lyfter! 

utgör en länk i kedjan av styrdokument med kursplaner och kommentarmaterial samt 

prov- och bedömningsmaterial med nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 och 

bedömningsmaterialet Språket på väg för årskurs 7–9, allt med fokus på elevernas 

språkutveckling.” – skolverket (2016 http://www.skolverket.se) 

2.10.5 Läsfixarna 

Läsfixarna är ett material som används för att göra formativa bedömningar av elevernas 

läsförståelse vid högläsning. Läraren ställer olika typer av frågor under läsningen för att 

se hur eleverna förstår, kan göra egna hypoteser och/eller om de kan ”läsa mellan 

raderna” om vad som sker i historien. Läsfixarna är ett material från Natur och kultur 

som använder sig av fyra pedagogiska figurer som eleverna ska få hjälp av under 

läsningen. De pedagogiska figurerna består utav en apa, en spågumma, en cowboy och 

en detektiv. Alla de olika figurerna har ett speciellt syfte som jag kommer att förklara 

nedan.  

 

Apan: Som jag nämnde tidigare så har de fyra olika figurerna speciella syften för 

eleverna. Apan som i materialet kallas för frågeapan på grund av dess speciella syfte 

ställer frågor till eleverna utifrån texten. Frågeapan ställer frågor för att eleverna ska 

vara aktiva under läsningstillfället och för att de ska bli mer frågande själva när de läser.    

 

Spågumman Julia: är en figur som används i början och innan vi börjar läsa en ny bok. 

När läraren presenterar boken så använder hen spågumman Julia när hen pratar om 

framsidan på boken, om bokens titel och vilka karaktärer vi kommer att möta under 

läsningen.  

 

Fröken detektiv: är figuren som hjälper eleverna med att förstå vad det är som händer. 

Läraren kan stanna upp i texten och ta fram detektiven, eleverna tillsammans med 

läraren sammanfattar lite kort vad det är som händer, eller vad som hänt om det kanske 

är någonting som skulle kunna vara lite osammanhängande och/eller svårt att förstå. 

 

http://www.skolverket.se/


 

16 

Konstnären: ger eleverna inre visuella bilder av boken. Läraren kan stanna till och fråga 

eleverna hur de tänker sig scenen i boken visuellt, eller att eleverna rent av får måla 

bilder till texten.  

 

Cowboy-Jim: är den figur som kommer fram sist då han sammanfattar boken med sitt 

lasso. Han fångar upp bokens handling med hans lasso så att klassen/läraren kan föra en 

dialog om den. Vad var det viktigaste med boken och vad handlade den om, men 

framförallt vad kan vi lära oss av den här boken, vad tror ni att budskapet med boken 

är? 

2.11 Vem får bedöma?  

Så vidare inte läraren blev anställd på skolan innan 1 januari 2011 så krävs det en 

lärarlegitimation på alla lärare som är betygsättare. När det kommer till bedömning i 

den tidigare grundskolan då det inte är betygreglerad bedömning så finns inga specifika 

regler. Det är nämligen inte obligatoriskt att bedöma elever i den tidigare grundskolan. 

Det är alltså upp till skolan som bestämmer ifall bedömningsstöd ska ges (skolverket, 

2011).   

 

Westlund (2013:34) förklarar att lärare som är bedömningskunniga i det syfte att de 

förstår sig på och kan ta del av de olika bedömningstypernas syften. Hon refererar till 

Popham (2009) som använder begreppen ”assessment literate” eller ”assessment 

literacy”. Både Westlund och Popham betonar att lärare som inte förstår sig på det 

professionella språket eller förstår sig på syftet med test inte har lika stor betrodd het i 

sin bedömning, som en som förstår sig på syftet (Westlund, 2013:35). 

”Om lärare inte har kunskap om vad bedömning för lärande är, tjänar en sådan 

bedömning inte det syfte som avses. Om en lärare inte har kunskapen om vilka 

färdigheter olika läsförståelsetest mäter och inte mäter, minskar också lärarens 

möjligheter att använda sig av testresultatet för fortsatt planering av undervisning.” 

(ibid). 
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3 Metod 

I studien undersöks hur lärare förhåller sig till bedömning i den tidigare grundskolan 

och hur lärarnas syn på bedömningsunderlaget ser ut. Metoden som har använts är en 

kvalitativ forskningsintervju, vilken jag anser vara bäst lämpad för denna typ av 

frågeställning. Enligt Johansson (2011:90) är den kvalitativa forskningsintervjun 

speciellt lämplig när svaren inte behöver vara konkreta, utan de kan vara öppna och 

individualiserade. Bryman (2011: 340) beskriver att i den kvalitativa forskningen är 

man mer inriktad på ord, till skillnad från den kvantitativa forskningen som är mer 

inriktad på siffror. Både Ahrne & Svensson (2011:11) och Stukát (2011:34) skriver om 

kvalitativa och kvantitativa studier som ”hårddata” och ”mjukdata” där Stukat ger ett 

exempel på att hårddatan är lämplig att använda i en kemiuppsats, medan mjukdatan 

passar sig bäst till litteraturvetenskap. I denna studie har halvstrukturerade frågor valts i 

intervjuerna, intervjuaren är medveten om vilket ämnesområde intervjun ska täcka, men 

frågornas följd anpassas till situationen (Stukát, 2011:44). I strukturerade intervjuer 

håller sig intervjuaren till ett fast frågeschema med en bestämd ordning och fasta 

frågeformuleringar (ibid). Med utgångspunkt av de frågeformuleringar jag valt ser jag 

det som svårt att använda en fast struktur, då resultaten vilar på de intervjuades egna 

erfarenheter och formuleringar, mer än svar som bygger på en färdig mall. Nackdelen 

med mitt val av metod skulle kunna vara svårigheten att hålla sig borta från ledande 

frågor, vilket Kvale & Brinkmann (2009:187) beskriver som det mest uppmärksammade 

problemet. Då intervjufrågorna inte behöver följa ett fast schema, kan nya frågor uppstå 

om intervjuaren anknyter till något som intervjupersonen sagt (Bryman, 2011:415).  

 

3.1 Etiska överväganden 

 

I denna del kommer de etiska principerna beskrivas som har tagits hänsyn till i denna 

studie. Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer används för att bibehålla de 

intervjuades anonymitet.  

 

För att förbereda intervjupersonerna inför intervjuerna, fick de information om syftet 

med denna studie (se bilaga 2). Deltagarna fick även ta del av alla intervjufrågor i detta 

utskick (bilaga 1). Vetenskapsrådet skriver att ”Forskaren skall informera 

uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka 

villkor som gäller för deras deltagande” (2011:7).  

”De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma 

om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan 

utan att detta medför negativa följder för dem.”(2011:10). Innan intervjuerna 

informerades deltagarna muntligt om att informationsgivaren har möjlighet att avbryta 

intervjun när den helst känner för det. Detta för att den intervjuade personen ska känna 

sig så trygg som möjligt under intervjuprocessen (ibid).  
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3.2 Urval 

 

I studien har fyra utbildade klasslärare intervjuats, alla har arbetat inom verksamheten i 

10 år eller mer. De intervjuade personerna är över 35 år och är verksamma i tre olika 

kommuner, d.v.s., två av de intervjuade är från samma kommun, men inte från samma 

arbetsplats. För att få större validitet i svaren, valdes deltagare från olika arbetsplatser. 

3.3 Intervjupersonerna 

 

Intervjupersonerna är fyra lärare från tre kommuner, två grannkommuner och en i 

Mellansverige. Önskvärt var att valet av intervjupersoner skulle vara så geografiskt 

utbrett som möjligt, därav en telefonintervju. Övriga tre intervjuer är gjorda på de 

aktuella lärarnas arbetsplatser.  

3.4 Intervjufrågorna 

 

Intervjufrågorna (Bilaga 1) förhåller sig till frågeställningarna och valdes eftersom de är 

relevanta för studien i helhet. Frågorna är öppna och formulerande på ett sådant sätt att 

de inte ska vara ledande eller påverka den intervjuade att svara annat än sin egen 

föreställning av svaret på frågan. De frågor som är formulerade och som användes vid 

intervjuerna bygger på frågeställningarna till studien och är formulera på ett sätt så att 

de ska vara lätta att förstå, för alla intervjupersoner (Stukát, 2011:38). Frågorna är även 

formulerade så att de är direct kopplade till bade frågeställning och arbetets utformning.  

3.5 Datainsamlande & procedur 

 

De intervjuade lärarna har haft möjlighet att svara fritt utifrån frågan som ställts. 

Avsikten var att i möjligaste mån ställa så pass öppna frågor utan förutbestämda eller 

ledande svar. Det resulterar i mer utvecklande och trovärdiga svar (Stukát, 2011:43). Att 

använda sig av förberedda intervjufrågor ger mer struktur och syftet till studien blir 

tydligare (ibid). Intervjuerna spelades in och efteråt transkriberades de ca 30 minuter 

långa intervjuerna, vilket är underlaget i resultatdelen. Bryman (2011) skriver om 

kvalitativ forskning och om hur intervjuer föredras som metod för insamlande av 

empiri. Han menar att det är en fördel, då det är en metod som är flexibel i sitt utövande. 

 

Stukát (2011) menar att valet av metod är väldigt viktigt eftersom det ska grunda sig i 

arbetets problemställning. Det gäller att hålla sig till vad som är lämpligt i förhållande 

till vad som ska undersökas (ibid). Intervjuerna var strukturerade så att de tillfrågade 
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fick möjlighet att tala så fritt som möjligt, utifrån intervjufrågorna. Stukát skriver också 

om att insamlande av empiri genom intervjuer kan vara en mer tidskrävande metod, 

men eftersom den intervjuade får tala fritt kring frågan och intervjuaren kan ställa 

följdfrågor så blir svaren mer utvecklade (2011). 

 

Frågorna som är använda i intervjuerna har jag som bilaga (Bilaga 1) till arbetet. Jag 

kontaktade klasslärarna via telefon och sedan skickade jag informationsbrevet via mail. 

Alla utom en av de intervjuade klasslärarna hade förberett sig på de exempelfrågor jag 

hade skickat ut i förväg.  

3.6 Tillförlitlighet 

 

Tillförlitlighet innebär att resultatet av undersökningen ska vara så trovärdigt som 

möjligt i alla avseenden. För att få så stor spridning av data som möjligt valdes lärare 

från olika skolor och dessutom olika kommuner. Svaren bygger på trygghet i att 

intervjupersonerna är anonyma, vilket ökar validiteten i svaren. De halvstrukturerade 

frågorna ligger till grund för att i möjligaste mån utesluta ledande frågor och i stället 

bidra till öppna svar som bygger på intervjupersonernas egna kunskaper och 

erfarenheter. En invändning mot kvalitativ forskningsintervju är att den inte är objektiv. 

Det gäller att som intervjuare hålla sig till ett objektivt synsätt och vara medveten om 

sina egna fördomar, men inte påverkas av dem (Kvale & Brinkmann, 2009: 260). 

Intervjufrågorna har baserats på uppsatsens syfte för att bibehålla en god trovärdighet i 

resultatet.  

3.7 Kritisk reflektion 

 

Det är svårt att möta lärares förhållningssätt till bedömning och inte möta kritik. Av den 

erfarenheten som jag själv har av den typen av bedömning i läsförståelse så går den 

alltid att förbättra. Precis som många andra lärare tycker jag att det kan vara svårt att 

veta hur man egentligen skulle vilja förbättra bedömningen. Jag tror där emot att jag 

kommer att få väldigt mycket liknande svar vid intervjuerna, men jag hoppas på att den 

ska vara varierande. 

 

Däremot kan resultatet delvis vara partiskt eftersom tre av de intervjuade personerna 

använder sig av ett bedömningsunderlag som är obligatoriskt av kommunen. Den fjärde 

intervjupersonen använder samma underlag endast som hjälpmedel i sin 

elevbedömning. 
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4 Resultat 

I detta kapitel beskrivs resultatet som framkommit i de fyra intervjuerna. Kapitlet är 

uppdelat i tre huvuddelar, detta för att underlätta för läsaren och för att behålla den röda 

tråden. Intervjupersonerna är vid citat numrerade 1-4, för att hålla de intervjuade 

personerna så anonyma som möjligt så har jag valt att namnge dem så, men också för att 

påvisa att alla de intervjuade personerna kommer att bli citerade. 

 

Jag intervjuade fyra stycken klasslärare som alla var huvudlärare för klassen. Jag ansåg 

detta att vara ett viktigt eftersom huvudlärarna har mest inflytande och kunskap när det 

kommer till bedömning i läsförståelse.  

4.1 Betyg 

De lärare som jag intervjuat visar alla fyra att de följer läroplanen (Lgr 11) och att de 

följer den politiska organisationens verksamhetsregler som skolorna själva sätter upp. I 

mina möten med intervjupersonerna så får jag även veta att tre av de intervjuade också 

har ett likvärdigt förhållningssätt till betyg och betygsättning i den tidigare grundskolan. 

Tre av de lärare som jag intervjuat är ”rädda” för en omorganisering där betygsättning 

blir obligatorisk redan från fjärde eller tredje klass, lärarna menar på att betygsättningen 

skulle hämma den lust som finns för de elever som är på gång, men som inte riktigt 

uppnår målen i fullo.  

 

Intervjuperson 3 berättar att ”betyget fungerar som en morot för eleverna som blir 

betygsatta”, men hen tycker också att ”betyg inte är någonting hon tycker är lämpligt i 

lågstadiet då eleverna är för unga för att bli betygsatta”. Hen fortsätter att förklara att 

barnen när de går i lågstadiet inte kan relatera till den typen av kritik och att det är stor 

risk att ”barnen fastnar i ett skede där de inte känner någon lust att fortsätta arbeta i 

skolan och inte heller för att lära sig”. Hens åsikt styrks även av intervjuperson 2 och 4 

som anser att det skulle bli ett problem om betyg i lågstadiet vore ett faktum.  

 

Intervjuperson 2 berättar om sitt arbete med betyg och förklarar, ”Jag betygsätter gärna 

eleverna om det är någonting som vi kommit överens om i arbetslaget, alltså en 

betygsättning som gör det möjligt för oss i arbetslaget att fokusera vår undervisning där 

den behövs.” Hens förhållningsätt till betyg som verktyg framkommer senare när hen 

berättar att ”betyg kanske inte är det mest lämpade verktyget och att det egentligen är 

någonting man lär sig utantill. Man vet vilka elever som har svårt för vad och vilka 

elever som kan vad.” Intervjuperson 2 förklarar hur betygsättning kan fungera som 

instrument för formativ bedömning i ett arbetslag och/ eller i klassen. Hen fortsätter och 

berättar att betygsättningen i så fall endast skulle vara mellan lärarna, alltså ingenting 

som eleverna skulle få ta del av. Hen avslutar med att säga att eleverna skulle brytas ner 

av betygsättningen om de vore medvetna om den, och vilka betyg de fått. Intervjuperson 

2 avslutar svaret med att berätta om: ”Redan nu så pågår en tävling om vem som arbetar 
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snabbast med matteboken och vem som läser snabbast, eleverna behöver inte något mer 

tävlingsmoment i skolan.” 

 

Däremot så omfamnar intervjuperson 1 en omorganisation i skolverksamheten och vill 

se en snar förändring när det kommer till betygsättning. Hen berättar om sin syn på 

betygsättning som någonting positivt och att eleverna borde bli betygsatta redan från 

första klass då det skapar lust hos dem att vilja fortsätta lära sig mer. Hen fortsätter och 

förklarar sin vision av betygsättning som någonting som inte behöver vara i det 

klassiska A-F-systemet, utan snarare ett system som kan användas för att delge betygen 

med kollegor och vårdnadshavare. Hen berättar även att berätta att det är många 

vårdnadshavare som frågar efter betyg och som också ser att betyg blir en mer naturlig 

del av skolan. Intervjuperson 1 berättar även om att vi redan nu betygsätter med rätt och 

fel på elevernas uppgifter. ”Detta leder direkt till en motsägelse för alla som anser att 

det är fel med betyg i den tidigare grundskolan”. Hen fortsätter, ”Om kalle skriver några 

meningar och jag går in med en röd penna och stryker under hälften av orden eftersom 

de är felstavade eller att Kalle blandat stora och små bokstäver så har väl det en lika 

negativ klang som att Kalle får D på sin uppgift?” I detta vill alltså intervjuperson 1 

förmedla dubbelmoralen, men hen avslutar sitt svar med en frågeställning, ”Skulle Kalle 

få D på sin uppgift utan understrukna ord skulle han själv behöva fundera över vad han 

gjort fel och rätta till de felen till nästa uppgift”.  

 

Det som intervjuperson 2,3 och 4 berättar och det som står emot det som intervjuperson 

1 anser kring bedömning i form av betyg är att betygsättningen endast skulle få en 

negativ klang och att eleven skulle känna sig dåliga på kunskapen som testats om eleven 

skulle få ett sämre betyg.  

4.1.1 Resultatanalys 

 

Det som framkommit i intervjuerna från de som är motståndare till betyg i de lägre 

åldrarna är att betyg bidrar till stress vilket bidrar till dåliga elevresultat. Joanna Giota 

beskriver stressen som betyg medför som någonting väldigt negativt och någonting som 

absolut bör undvika eftersom den bidrar till negativ hälsa hos eleven (2006:110).  

Giota fortsätter med att beskriva den psykiska ohälsan som uppstår vid stress är 

någonting som påverkar flickor i mycket högre grad än pojkar som kanske inte tar 

skolan lika seriöst (2006:95). 

 

Intervjuperson 1 påstår att det är den negativa känslan hos eleven som är det största 

problemet med betygsättning och ställer frågan om det verkligen är bättre att vi 

använder en röd penna och stryker under alla fel som eleven gör i en uppgift. Vad är 

skillnaden mellan betyget och de röda markeringarna? I markeringarna behöver eleven 

inte tänka själv och fundera vad hen gjort för fel, utan det har läraren redan påpekat. 

Och återigen så har eleven bara fått sin svaghet bekräftad vilket kan leda till att elevens 
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självförtroende sänks, det som Törnwall (2001:7 VIA Brekke 1990:53) skriver om 

”svaga elever”. Vid bedömning i form av betygsättning så får eleven ett betyg och får 

utifrån det fundera vad hen kan förändra för att få ett bättre betyg.  

 

4.2 Den tidigare bedömningen 

Den tidigare bedömningen i skolan har varit betydande för hur bedömningen ser ut idag 

och hur den kommer att se ut i framtiden. Jag ställde frågan om bedömning i 

förhållande mot hur den såg ut för ett par år sedan och hur den ser ut idag. 

 

Intervjuperson 2 berättar att ”behovet av bedömningen har alltid funnits, om den inte 

har funnits för att jämföra eleverna kunskapsmässigt så har den funnits för att jämföra 

kommuners resultat med varandra”. Hen fortsätter att berätta att det alltid kommer att 

finnas en bedömningshets i skolor, ”att bedöma elevernas kunskaper och i princip sätta 

dem i fack är någonting som skolorna alltid kommer att göra, vare sig det är att jämföra 

resultat eller eleverna med varandra”. Det som hen menar på och det som 

överensstämmer med de andra intervjuades perspektiv är det att bedömningen sker i 

väldigt stor utsträckning idag i jämförelse med för flera år tillbaks, men att det alltid har 

funnits behov av att bedöma eleverna.  

 

Alla de fyra intervjupersoner tycker att bedömningen går i rätt riktning i jämförelse med 

hur det har sett ut tidigare när bedömningen skett sporadiskt tills nu när den sker 

regelbundet och strukturellt. Däremot ansåg de att lärare borde få en allt mer anförtrodd 

roll i bedömningen när det kommer till materialet som används. D.v.s. att lärare borde 

få en roll där skolledning kan ta an lärarens egna bedömning av elevens kunskap och 

utgå ifrån den, och inte vara i behov av ett bedömningsmaterial.  

 

”I framtiden hoppas jag på att bedömningen av läsförståelse och läskunskap kommer att 

bli mer individuell, eller alltså. Jag hoppas på att skolledningen och rektorer ger lärarna 

mer förtroende när det gäller bedömning. Vi är så bundna vid material som vi måste 

använda oss av att vi glömmer bort att se eleven ibland” (intervjuperson 4). Den 

intervjuade personen tyder på att den individuella eleven inte syns bland massan av 

barn. ”Att vi måste fokusera mer på den individuella eleven för att göra så tydliga och 

välarbetade bedömningar som möjligt. Däremot skulle det kanske gå emot den 

likvärdiga skolan där elevernas kunskaper blir mätta med likvärdiga instrument”, säger 

intervjuperson 4. Och det är precis det som intervjuperson 2 säger då hen hoppas på 

bättre och mer utvecklade bedömningsmaterial som gör bedömningen mer likvärdig för 

alla elever, och att alla skolor i alla kommuner ska använda sig av samma 

bedömningsunderlag för att få en bredare och mer likgiltig syn på bedömning i ett 

helhetsperspektiv, som det inte är idag. Intervjuperson 2 berättar också i intervjun att 

hen tror och hoppas på att det kommer ett bedömningsmaterial som kommer att vara 
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både lätt att förstå sig på, men också som är mer utvecklat än något material som finns 

nu. Hen menar på att det är just det som saknas i den svenska skolan nu. Ett 

lättbegripligt bedömningssystem som också har tydliga varningsklockor för hur det går 

för eleven och när extra hjälp är i behov. 

 

Intervjuperson 1 tror att den bästa utvecklingen hade varit ett samhällsfenomen att 

”böcker, texter och boksamtal fick en större plats och status både i skolan, men 

framförallt i hemmen. Att föräldrar och vårdnadshavare ser värdet i att prata om texter 

och höjer läsningen hemma”. Hen fortsätter med att berätta att den bästa typen av 

utveckling är den som kommer naturligt och den som eleven redan har med sig i 

ryggsäcken när hen kommer till skolan. Detta var det enda svar som jag fick som inte 

inkluderade varken material eller lärarkompetens, vilket de andra svarade på frågan. Det 

är det enda svaret där framtidsutvecklingen låg på samhället och framförallt föräldrarna 

i det här fallet. Det bygger också mycket på att grannverksamheterna förskolan och 

förskoleklass arbetar pedagogiskt och gör det lustfyllt att läsa och skriva redan på 

förskolan och i förskoleklass. 

4.2.1 Resultatanalys 

Det är tydligt att många lärare har en bild av bedömning som någonting som går i rätt 

riktning i jämförelse med vad det tidigare har gjort. Bedömning har haft många åsikter 

kring sig, och inte minst i grundskolans tidigare år. Bedömningen går i rätt riktning 

eftersom bedömningsunderlagen blir mer utvecklade och resultatjämförelserna mellan 

skolor och kommuner är idag viktigare än någonsin med tanke på satsningarna som sker 

i skolan och de dåliga resultaten som visats i PISA-undersökningarna som gjort de 

senaste åren.  

4.3 Förhållningssätt av bedömning i läsförståelse 

Det fanns en klar likhet mellan de svar jag fick av alla de intervjuade personerna 

gällande förhållningssätt till bedömning i läsförståelse. Likheten och den åsikt som alla 

stod fast vid var att bedömning av läsförståelse är viktigt och framförallt i den tidigare 

grundskolan då det ska gå snabbt för eleven att få insatt hjälp om så kräver det. Jag 

frågade hur de generellt såg på och hur de förhåller sig till bedömning av läsförståelse i 

den tidigare grundskolan. 

 

Intervjuperson 3 börjar med att berätta att hen tror att ”bedömningen som sker tidigt är 

den viktigaste i läsförståelse. Att bedöma elevernas kunskap redan i ettan när de först 

kommer in i skolmiljön och då de först kan få den hjälp de kan vara i behov av är 

väldigt viktigt”.  

 

Svaren liknar varandra och det finns ingen som egentligen säger emot någon annan i 

denna fråga. Däremot fick jag ett svar som inte riktigt speglade de andra i förhållning 

till elevens synsätt. Intervjuperson 4 tycker att ”läsningen är ett väldigt känsligt ämne i 
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ettan då eleven precis börjar skolan eftersom den då antingen väljer att omfamna 

läsningen eller avsky den”. Intervjuperson 4 berättar också hur känsligt det kan vara att 

gå in med pekpinne när barnen är små, ”Att komma in och bedöma elevens läsning vid 

det tillfället kan hämma elevens lust till att fortsätta läsa i skolan samtidigt som den kan 

påverka eleven mycket positivt och bli till någonting som eleven omfamnar”. Hen 

fortsätter också med att beskriva fördelen med att bedöma elevens läskunskap/ 

läsförståelse i ettan och tar upp LUS som ett bra instrument för detta. Hen berättar att 

elevbedömningarna som sker tidigt är viktiga. ”Att till och med hinna lusa av eleverna 

redan första tre månaderna i ettan är väldigt bra eftersom det då är lätt att göra en 

helhets kartläggning av barnen. Se de som redan ligger efter”. Hen fortsätter att berätta 

av egen erfarenhet att de tidiga bedömningarna visar på ”vilka elever som kommer att få 

problem senare”. Hen menar alltså att hen tycker fördelen med att lusa av eleverna i 

ettan är för att se hur de ligger till och för att läraren själv ska kunna lägga upp en 

formativ planering utifrån deras kunskap. 

 

Även intervjupersonerna 1 och 2 tycker samma sak att det är viktigt att se elevernas 

kunskap för att få möjlighet att sätta in specialpedagogisk hjälp så fort som möjligt. 

Intervjuperson 2 berättar att det också är en fråga om elevens självförtroende i 

framtiden. Att ”om eleven inte får den hjälp hen behöver redan i ettan få kan 

självförtroendet falla direkt och eleven kan hamna i en väldigt komplicerad spiral”. Hen 

avslutar med att berätta att ”självförtroendet är det viktigaste som eleven har och att det 

ska stärkas varje dag som eleven kommer in i klassrummet”. Intervjuperson 2 var inte 

ensam att prata om självförtroende, utan det återkom i alla intervjuer vare sig de blev 

frågade om bedömning eller betygsättning i grundskolans tidigare år som tre av de 

intervjuade var emot. 

4.3.1 Resultatanalys 

Av de svar jag fick så hade lärarna relativt liknande förhållningssätt till bedömning i 

grundskolans tidigare år. Att arbeta med elevens självförtroende är någonting som 

många lärare tycker är en viktig punkt och främjar för att öka den. Att bedöma eleverna 

utifrån dess kunskap kan både vara en faktor för att främja elevens utveckling, men den 

kan lika gärna stoppa. Elever som hela tiden får höra att de inte kan och/eller kan göra 

bättre har svårare att få en positiv uppfattning om deras kunskap än de som får höra att 

de kan och är duktiga. Giota (2006:295) skriver om elevers positiva och negativa 

uppfattningar av skolan och skriver just att gruppen av elever som uppvisar lägre 

prestationer än andra elever själva skapar en negativ självuppfattning, vad gäller sina 

möjligheter att tillgodogöra sig skolans lärandestunder (ibid). 

 

4.4 Dilemman med bedömning 

När det pratas om dilemman i bedömningen och i betygsättning så är begreppet 

likvärdighet oftast betonat, just eftersom likvärdigheten är ett faktum. De intervjuade 
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lärarna ansåg alla att det finns dilemman med bedömning, att bedömningen är 

olikvärdig både mellan kollegor i ett arbetslag, men också mellan skolor i samma 

kommun vilket ger väldigt stor skillnad i resultaten, skillnader som hade varit betydligt 

mindre ifall alla lärare hade haft samma förhållningssätt och syn på bedömningen.  

 

Intervjuperson 1 berättar att ”den likvärdiga bedömningen är viktigast, det är också det 

som är det största problemet i skolan, att bedömningen inte är likvärdig”. Hen fortsätter 

och berättar att ”vi måste föra dialoger i skolan om likvärdig bedömning och om 

samsyn på bedömning”. Det som intervjuperson 1 menar är att ett av bedömningens 

största problem är att den oftast inte är likvärdig från elev till elev, men framförallt inte 

över lag i hela Sverige som nation. Det är någonting som de andra intervjuade också 

påpekar som problematiskt i den svenska skolan. Exempelvis så tycker intervjuperson 2 

att ”skolan har en väldigt varierad betygsättning och bedömning”, då hen tar upp 

exempel från egna uppfattningar då hen vet att bedömningen kanske inte alls går till 

likadant på olika skolor som hen jobbat på. Intervjuperson 2 berättar att hen sett 

bedömning som skett lite under bordet för att förbättra betyg, alltså att vissa lärare känt 

att de behövt ändra betygen för att få det att se bättre ut än vad det egentligen är.  

 

Det som intervjuperson 4 tycker sig vara det största problemet och som hen är ensam 

om att ta upp är att en av bedömningarnas största problem inte är den likvärdiga synen 

på bedömning och inte heller bedömningsmaterialet, utan anledningen till varför 

bedömningen sker på det sätt som den sker på, och att den överhuvudtaget sker i så låg 

ålder som den sker i. 

 

Intervjuperson 4 berättar att ”det största problemet av bedömning inte är hur 

bedömningen sker eller på vilket sätt den görs, utan varför den sker”. Hen förklarar 

alltså att ett av de största problemen är att lärare bedömer av olika anledningar i olika 

kommuner. ”Lärare har inte samma likvärdiga syn på bedömning i form av prioritet och 

hur viktigt det är. På en skola i norr kanske lärarna och skolledningen bedömer för att 

jämföra resultatet i kommunen och ser det som prioriterat, medan en annan skola i söder 

kanske bedömer eleverna för att just bedöma elevernas kunskap så att de kan utvecklas 

utifrån det”. Intervjuperson 4 avslutar med att berätta att ”det kanske inte är så konstigt 

att resultaten är bättre i större städer, de bedömer inte eleverna för elevernas skull, de 

kanske bedömer eleverna för deras egen och skolledningens skull”.  

 

Intervjuperson 3 berättar att hen tycker att ”det känns väldigt konstigt att vi använder 

oss av olika verktyg/ bedömningsinstrument om det är en mer likvärdig skola vi strävar 

efter”. Hen berättar också att ”vi borde fokusera mer på att göra bedömningen som 

någonting strävansvärt i det faktum att flera lärare och kanske framförallt rektorer borde 

ägna sig åt att planera bedömning kollegialt. Eftersom dilemmat med bedömning 

kanske är en av de största faktorer till varför den sker så sporadiskt och olikvärdigt 

kanske detta är den största punkten att arbeta vidare med för att höja upp resultaten i 
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PISA-undersökningen, bland annat”. Det som intervjuperson 3 menar som hen också 

berättar är att bedömning bör ske som någonting positivt för eleverna. Att arbeta 

formativt och utifrån bedömningsmaterial är väldigt bra och givande för eleven, men att 

arbeta kollegialt för att uppnå det är en huvudfaktor för hur bedömningen borde ske.  

 

4.4.1 Resultatanalys 

Ridderlind (2010:74) tar upp ett dilemma med bedömning och påpekar att det är väldigt 

komplicerat att sätta betyg och göra bedömningar och att läraren i det här fallet bör 

lägga mycket tanke vid just det. Vad leder detta betyg/bedömning till i framtiden och 

hur kommer eleven att uppfatta bedömningen som görs just då? Hon fortsätter i artikeln 

(ibid) med att förtydliga att det vi väljer att bedöma är någonting som eleverna kommer 

att uppfatta som viktigt och att det är lärarens uppgift att förmedla vad som är viktigt 

och inte. 

 

Ridderlind ställer också frågan som är värd att fundera vidare på, vad blir 

konsekvenserna av min betygsättning? Sätts ett ”glädjebetyg” för att hjälpa eleven i 

framtiden så kan det få lika negativa konsekvenser som om eleven inte har fått något 

betyg” (ibid). 

 

4.5 Summativa och formativa bedömningsformer 

Jag frågade de intervjuade personerna hur de förhåller sig till summativ och formativ 

bedömning när det kommer till bedömning av läsförståelse och svaren blev väldigt 

varierade. 

 

Intervjuperson 4 beskriver hens arbete med summativt och formativt arbete genom att 

först reda ut att hen tyckte att det helt berodde på hur det välts att arbeta med 

materialen. ”LUS är till exempel ett väldigt summativt material då eleverna blir 

bedömda utifrån deras direkta kunskap, likt ett betyg. Och Nya språket lyfter är en 

relativt formativt bedömningsmetod, men det beror också helt på hur lärare väljer att 

arbeta med de två olika verktygen”. Hen berättar att ”LUS kan användas som ett 

formativt verktyg då det är utvecklat att användas formativt, genom att läraren 

genomför väl planerade lektioner utifrån elevens specifika punkt och arbetar kring det. 

Det som blir nackdelen med det är ju då att elevernas kunskaper i klassen kan variera 

och läraren behöver planera olika lektioner till olika elever”.  

 

Intervjuperson 3 berättar om sitt arbete som formativt, till större delen. ”Att hela tiden 

fokusera planeringarna och de planerade lektionerna utifrån var eleverna är och hur de 

arbetar skapar en väldigt formativ arbetsmiljö”. Hen berättar också att ”det kan vara 

svårt att arbeta formativt i vissa fall då vissa bedömningar är rent summativa och inte 

alls går att arbeta formativt med”, hen tar LUS som ett exempel på ett rent summativt 
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test. Däremot berättar hen också att de arbetar formativt utifrån summativa test, vilket 

kanske låter som en omöjlighet, men fortsätter och förklarar att det inte är så svårt att ta 

de summativa testerna och göra om dem formativt. ”Alla elever är olika och svarar olika 

på testerna”, fortsätter hen, ”det krävs att se utanför de siffror och betyg för att kunna 

göra en helhetsförhållning på hur en formativ bedömning ska ske”. Hen tar också upp 

om problemet med summativ bedömning, att eleverna endast blir bedömda utifrån en 

kunskap, och som i många fall för eleven kan uppfattas som väldigt negativt eftersom 

elevens självförtroende kan sänkas kopiöst, hen har själv sett nackdelarna med den 

typen av bedömning. 

 

En gemensam kommentar som alla de intervjuade personerna tog upp var att det 

summativa bedömningssättet/metoden oftast var ett krav eller en önskan från 

vårdnadshavare och föräldrar. Alltså ingenting som lärarna själva anser som någonting 

strävansvärt, men att det kommer frågor liknande: ”På en skala, hur bra går det för mitt 

barn i...” och/eller ”Jag vet att de inte får betyg, men om du skulle betygsätta, vilket 

betyg skulle x få?”. Denna typ av frågor och funderingar kommer oftast upp vid 

situationer där läraren möter föräldern/vårdnadshavaren i korridoren på skolan, utanför 

skolan eller på utvecklingssamtal. Kommentaren om detta anses av vårdnadshavarna 

och föräldrarna som någonting negativt. Intervjuperson 1 berättar att ”okunskapen hos 

vissa föräldrar är anmärkningsvärda eftersom de i många fall kommer just denna typ av 

frågor vid utvecklingssamtal när barnen sitter med”.  

 

”Arbetet som sker summativt är ett oundvikligt arbetssätt” berättar intervjuperson 1. 

Hen fortsätter och berättar att ”det görs tester och bedömningar av elevernas kunskap 

hela tiden men eftersom eleverna inte betygsätts så sker endast formativ bedömning”. 

Det som intervjuperson 1 berättar är att det är svårt att komma ifrån det summativa 

arbetssättet då hen bedömer eleverna utifrån det. Men hen tycker också att det sker en 

formativ bedömning utifrån de typerna av bedömning. Genom att bedöma och/eller 

utveckla formativt utifrån summativa resultat av ett test, precis som intervjuperson 3 

förklarade tidigare.  

 

Intervjuperson 2 berättar om sitt arbete som formativt, men berättar också att hen tittar i 

elevernas matteböcker och framförallt olika tester som görs för att kunna göra den 

formativa bedömningen. Liknande det som intervjuperson 1 och 4 svarade på frågan, att 

de arbetar formativt utifrån summativa test och arbetssätt. Intervjuperson 2 fortsätter 

med att berätta att hen flitigt använder sig av test som DLS för att få en överblick och 

utifrån det testet kan välja att arbeta med ett specifikt ämne i matten, på samma sätt som 

LUS funkar i läsförståelse i svenskämnet.  

4.5.1 Resultatanalys 

I resultatet av intervjufrågan fick jag svaret att de intervjuade lärarna försökte att arbeta 

så formativt som möjligt genom att bedöma summativa test formativt, vilket författaren 
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Giota beskriver (2006:110) som någonting positivt, att läraren inte behöver utesluta ett 

formativt bedömningssätt om hen påbörjat ett summativt (ibid). Det kan även styrkas i 

en artikel som är skriven av Black och Wiliam (2009:6). 

4.6 Sambedömning 

I mina intervjuer frågade jag om sambedömning, och hur vida lärarna som jag 

intervjuade använder sig utav sambedömning för att bedöma eleverna. 

 

Intervjuperson 1 berättar om sitt förhållningssätt till sambedömning och förklarar det 

som ett otroligt bra verktyg om hen känner sig osäker. Att hen kan prata med en kollega 

och reflektera och spegla sina egna åsikter i någon annans för att få en bättre översikt 

kring bedömningen. Men hen fortsätter med att sambedömning inte är någonting som 

skolans ledning ställer som krav på hos lärarna, att det aldrig ens har kommit på tal.  

 

Intervjuperson 4 berättar att hen arbetar med sambedömning hela tiden i form med 

dialog med kollegor. Intervjuperson 4 berättar alltså att hen har ett helt annat 

förhållningssätt till sambedömning än intervjuperson 1, då hen använder sig av 

sambedömning hela tiden för att bedöma så bra som möjligt. Hen berättar att 

sambedömningen används då hen ska skriva I.U.P:er åt eleverna och behöver reflektera 

med kollegorna, men också att sambedömning används flitigt på skolan, att de flesta 

lärare gör det mer eller mindre omedvetet. Hen fortsätter med att förklara att 

sambedömningen är en typ av kollegialt lärande på hens skola och att denna typ av 

arbetsform uppmanas av rektorn på skolan. Det är väldigt uppskattat att arbeta med 

sambedömning avslutar hen.  

 

Det framkommer också att lärarna ser nackdelar med sambedömning och intervjuperson 

3 förklarar en nackdel med sambedömning att hen själv har bäst koll på hur sina elever 

ligger till i ett visst ämne. Att huvudläraren har den bästa överblicken och att denne inte 

bör prata med lärare som inte arbetar med barnen om hjälp. Däremot så förklarar hen att 

de självklart kan prata med resurslärare kring eleverna och om deras problem, men hen 

berättar också om nackdelen med att prata med lärare som aldrig träffar eleverna, att det 

uppstår fördomar hos lärarna och att den bedömning som resursläraren kan komma 

med, kan vara väldigt intetsägande och byggd på rena spekulationer, oftast negativa 

spekulationer. Intervjuperson 3 förklarar det genom att lärare kan bli lurad av någon 

annans uppfattning och att det kan påverka elevens utveckling negativt. Avslutningsvis 

förklarar hen att ”det kan vara en bra hjälp för många lärare som känner sig osäkra på 

att bedöma eleverna, men att det inte är det över lag”.  

 

Intervjuperson 2 förklarar att sambedömningen kommer i form av barnsamtal, då de 

diskuterar elevens sociala förmåga och/ eller oförmåga, det är sällan elevens kunskap 

och bedömning i kunskapsämnen kommer på tal. Oftast om eleven är i behov av särskilt 
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stöd, men knappt ens då. Sambedömning tar helt enkelt för mycket tid från annat som 

prioriteras i skolan. Att sambedömning är tidskrävande och tar viktig tid från annat är 

ett faktum och som alla de fyra berättar om.  

4.6.1 Resultatanalys 

Sambedömning anses på många arbetsplatser som någonting som verkligen främjar 

skolans utveckling och det kollegiala lärandet. Däremot så anses metoden också vara 

tidskrävande vilket är en stor del till att det inte sker som väntat på alla skolor. Ett annat 

faktum är att lärarna anses sig ha bäst koll på sina elever och är ofta inte angelägna om 

att fråga sina kollegor om sin elevs utveckling och bedömning.  

Intervjuperson 2 förklarar sambedömning som en del av barnprat som många skolor 

kallar det när det sker en övergång från förskoleklass till ettan, eller trean till fyran. Men 

det är endast då som sambedömning sker.  

 

4.7 Bedömningsmaterial 

Materialet som de intervjuade personerna använde var varierat då tre av de intervjuade 

främst använde sig av LUS som bedömningsunderlag, medan den fjärde personen 

enbart använde LUS som hjälpmedel i bedömningen. I min fråga vid intervjuerna så 

ville jag veta vad de använder för material i främst svenskämnet.  

 

Intervjuperson 3 började förklara att hen ”hels av allt skulle vilja undvika nästan all typ 

av bedömning som bygger på bedömningsmaterial som inte är godkänd eller bygger på 

läroplanen”. Hen fortsätter med att förklara att detta är någonting som hen och hela hens 

arbetslag strävar efter. De sätter sig i bikupor och diskuterar materialet utifrån eleverna 

varje gång som en bedömning ska ske utifrån något speciellt bedömningsmaterial.  

 

4.7.1 LUS 

Det var endast en av lärarna som jag intervjuade som såg positivt på LUS som är ett 

material som varit rikstäckande för några år sedan, men som nu endast används i vissa 

kommuner. Materialet är omstritt med väldigt blandade åsikter. Det har jag inte minst 

märkt av i mina intervjuer då jag pratat om LUS som ett material för bedömning i 

läsförståelse.  

 

Intervjuperson 1 berättar och är väldigt positiv till LUS som material ”eftersom det visar 

på hur eleven ligger till i läskunskapen och läsförståelsen”. Hen berättar också att ”de 

punkter som används i läs-schemat är högst relevant för både läraren och eleverna”. 

Intervjuperson 1 berättar också att ”det ger mycket att använda LUS som material vid 

utvecklingssamtal då det är lätt att visa upp en kurva kring elevens läskunskap”. 
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Intervjuperson 3 berättar att LUS fungerade bättre förut när det var det enda 

bedömningsmaterialet som användes i läsförståelse. Nu när det har kommit flera andra 

metoder och verktyg så ligger LUS och tävlar mot dem på ett sätt som gör det högst 

orelevant. Att eleverna ska bli bedömda i ett LUS-schema är både svårt för lärare, men 

också för eleverna att förstå sig på. ”Däremot är LUS bra för att jämföra resultat med, 

det är det mest likvärdiga bedömningsmaterialet som finns idag”, berättar 

intervjuperson 3. 

 

Intervjuperson 2 berättar om LUS som ett verktyg som kanske är lite ur tiden och att 

hen tror att ”ett nytt verktyg som är lite mer förankrat i forskning är välkomnat i skolan 

och framförallt hos lärare, för visst är det så att LUS inte är förankrat i forskning”, 

avslutar intervjuperson 2.  

 

Intervjuperson 4 tycker att ”LUS är ett väldigt gammalmodigt material som bygger på 

att eleverna endast utvecklas i en viss ordning, ett trappsystem i språkuppbyggnaden”, 

medan intervjuperson 1 tycker att ”materialet är högst lämpligt och väldigt bra för att få 

en konkret bedömning över elevernas kunskap i läsförståelse”. Däremot kan hen se ett 

samband mellan användningen av LUS som ett bedömningsunderlag i kommuner där 

det är ett obligatoriskt användningsmaterial, med skolor/kommuner där det inte är det. 

på de skolor som det är obligatorisk att använda sig av LUS så ser lärarna generellt 

positivt på materialet i jämförelse med kommuner där det inte används, där 

bedömningsunderlaget generellt ses negativt och som ett sämre material. 

4.7.2 Läsfixarna 

Alla de lärare som jag intervjuade berättade att de ofta använder sig av läsfixarna som 

ett material för att göra både bedömningar kring elevernas kunskaper, men också för att 

få eleverna att tänka till, dvs. i lärandesyfte. Lärarna var alla positiva till detta material, 

och det var ingen som tvekade på dess användningsområde, eller funktionalitet.  

 

Intervjuperson 1 berättar att bedömningsmaterialet läsfixarna mer används som ett 

verktyg att bedöma formativt under lektionens gång. ”Att ställa frågor som är 

förankrade i läsfixarna under en text kan vara guld värt för att avgöra ifall eleven förstår 

vad som hen läser och/ eller för att se ifall eleven kan ställa hypoteser kring textens 

fortsättning”. Intervjuperson 1 berättar också att ”materialet är väldigt omtyckt hos 

eleverna och att de blir glada varje gång som spågumman kommer fram innan en 

läsning”.  

 

Intervjuperson 2 och 3 ansåg båda att läsfixarna var ett bra material att använda vid 

bedömning då det är lätt att använda sig av och att läraren får relativt relevanta svar på 

ifall eleven behöver träna extra på någonting speciellt.  
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Det var bara intervjuperson 4 som ansåg att läsfixarna tog lite för mycket tid från själva 

läsningen då hen tycker att lästillfället vid högläsning halveras då läsfixarna ska 

användas. Men däremot var hen väldigt positiv kring materialet över lag och berättade 

att hen använder det nästan dagligen och att materialet bör få mer utrymme i 

skolverksamheten, ”framförallt i förskoleklass och ettan då läsutvecklingen spelar som 

störst roll”.  

4.7.3 Nya språket lyfter! 

Nya språket lyfter (NLS) är ett material som de intervjuade ansåg vara bra, men som 

inte alls används på samma sätt som varken LUS eller läsfixarna.  

 

Intervjuperson 1 berättar att ”det är väldigt positivt att NLS:en har både en läs- och en 

skriv-del vilket gör det möjligt att använda materialet på ett sätt som gör det möjligt att 

endast använda det till det ena eller det andra”. Hen berättar också att det inte finns 

något krav från skolledning att använda sig av NLS. Intervjuperson 3 och 4 berättar 

också att det inte finns krav från deras skolor att använda NLS:en, men att det är ett 

väldigt bra instrument att använda, och att de gör det.  

 

Intervjuperson 3 berättar att hen använder NLS:ens läs-del väldigt ofta vid bedömning 

inför utvecklingssamtal eftersom det är väldigt konkret i jämförelse med LUS. 

Intervjuperson 2 har inget speciellt förhållningssätt till NLS, mer än att det verkar vara 

ett väldigt bra material som hen inte än har testat. 

4.7.4 DLS 

DLS är ett test som används av alla lärare som jag intervjuade, men som det fanns 

blandade känslor kring. Intervjuperson 1 ansåg att DLS:en var ett väldigt komplicerat 

verktyg för barnen då det är väldigt summativt. ”Det är helt enkelt ett prov som de inte 

får veta resultatet av”, berättar intervjuperson 1, och fortsätter med att ”det bör avskaffa 

DLS:ens svenska del och endast använda den mattedel som faktiskt fungerar bra som ett 

summativt test”. Hen avslutar med att berätta att eleverna minst uppskattar denna typ av 

test eftersom de inte får veta resultaten av detta på grund av att testet är till för att 

jämföra resultat med andra skolor i kommunen.  

 

Intervjuperson 4 tycker likvärdigt som intervjuperson 1 att ”materialet är överflödigt 

och att lärare/skolledning i kommunen borde utveckla ett test som bygger på LUS, eller 

istället använda sig av LUS som är relativt likt DLS-testen”. 

 

Intervjupersoner 2 och 3 ger inget speciellt svar på hur de förhåller sig till 

bedömningsmaterialet mer än det som intervjuperson 4 sa, att det känns överflödigt. 

”Visst är det bra att skolan får ett slags betyg utifrån DLS:en, men då känns LUS:en 

överflödig”, berättar intervjuperson 3. 
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4.7.5 Resultatanalys 

Det som är ett genomgående tema i de olika bedömningsmaterialen är hur de är 

likvärdiga i jämförelse med hur bedömningen sker i andra kommuner, osv.  

Ridderlind skriver om likvärdiga betyg (2010:75) som någonting klurigt, och en lösning 

för att få mer likvärdiga betyg är att varje skola bör sätta upp lokala kriterier för betyg 

som motsvarar de nationella kriterierna (ibid). Att utgå ifrån intervjuerna så skulle 

lokala mål som Ridderlind skriver om vara till en fördel för den likvärdiga 

bedömningen, men också tryggheten för läraren att bedöma eleverna utifrån vad 

kriterier som kollegorna använder.  

 

Åsikter kring bedömningsmaterial är utifrån intervjuerna någonting väldigt personligt 

och någonting som de intervjuade lärarna reflekterar mycket kring. Att välja ett 

bedömningsmaterial/bedömningsunderlag att använda vid ett tillfälle kan visa positiva 

resultat, och när samma lärare använder ett annat material med samma elev vid ett annat 

tillfälle kan det visa på negativa.  

 

Bedömningsmaterialet LUS anses vara gammalmodigt, vilket innebär att lärarna tror att 

det har gjort sitt. Materialet är borttaget från många kommuners obligatoriska 

bedömningsunderlag i svenska, men används som en byggsten i många andra. 

Materialet är väldigt omtalat just på grund av detta faktum att det har några år på 

nacken, men precis som i intervjuerna så tror några lärare att det fortfarande är relevant.  

 

Förväntningar i bedömningen är också någonting som jag utifrån intervjuerna märkte att 

lärarna ofta reflekterade över. Hur vida en elev förväntas få bra resultat i ett test eller i 

en bedömning så kan det eller inte uppfyllas positivt, men vad är skillnaden mellan ett 

negativt resultat från en underpresterande elev och ett negativt resultat från en 

högpresterande elev? Hur sker bedömningen utifrån tidigare kunskap? Lärarna som jag 

intervjuade bar på många funderingar kring detta dilemma vid bedömning och just den 

frågeställningen hade stor vikt vid val av de icke obligatoriska bedömningsunderlagen. 

Vissa underlag anses vara överflödiga och onödiga, vilket framkommer specifikt under 

rubriken DLS. Testet anses av intervjuperson 1 vara svårbegripligt vilket gör det 

komplicerat att använda, det är också svårt att få ut ordentliga och korrekta 

uppfattningar från DLS:en tycker samma lärare eftersom eleverna inte får tillbaks testet 

efter att de gjort det. Det finns många faktorer till att många lärare anser att detta 

obligatoriska material är onödigt, men ett som många bar på var att det liknar LUS-

testet.  

4.8 Sammanfattande analys 

I denna del kommer jag att skriva en sammanfattning av resultatdelen och hur lärarna 

svarade på frågorna utifrån arbetets frågeställningar. Kapitlet är indelat i två 

underrubriker som tar upp alla tre frågeställningarna. 
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4.8.1 Lärarens förhållningssätt 

De intervjuade lärarna har alla samma uppfattning kring bedömningens roll idag i 

jämförelse med hur den var för bara några år sedan, alla intervjuade tycker att 

bedömningen är i större utsträckning idag än tidigare. Detta överensstämmer även med 

Giota, (2006:96) när hon skriver om att bedömningens syfte är mycket större idag än 

tidigare.  

Lärarens förhållningssätt till bedömning är förändrad jämfört med hur den såg ut på 90-

talet. Det har framkommit fler faktorer på ifall bedömningen sker positivt och negativt, 

som Giota (ibid) skriver om, men också hur vida bedömningen sker likvärdigt. De lärare 

som jag intervjuade var alla positiva till bedömning av elevernas kunskap, men det som 

kanske ifrågasattes mest var hur vida eleverna påverkas av bedömningen. Och precis 

som Giota skriver (ibid) så har betydelsen för hur läraren väljer att hantera 

bedömningsinformationen till eleven stor vikt när det kommer till elevens framtida 

självkänsla och självförtroende.  

Betyg som är en form av bedömning möttes däremot av negativa åsikter av lärarna som 

inte alls tycker att bedömning hör hemma i grundskolans tidigare åldrar. En av de 

intervjuade tyckte att bedömning i form av betygsättning kunde fungera om det skulle 

ske kollegialt i arbetslaget, men att det i praktiken är orelevant att betygsätta elever 

redan på lågstadiet eftersom spannet mellan elevernas olika kunskaper är så pass stor. 

Betygsättning kan endast ske när barnen förväntas nå samma resultat, vilket det inte 

görs i lågstadiet.  

4.8.2 Metoder/ material och förhållningssätt 

Som framkommet ur resultatdelen så används många olika typer av 

bedömningsunderlag och bedömningsmaterial. Några material som tagits upp idet här 

arbetet är obligatoriska för vissa, medan annat material inte är det. Den fråga som 

ifrågasattes mest under arbetets gång är hur vida bedömningsmaterialen är likvärdiga, 

det vill säga ifall bedömningsmaterialen bedömer eleverna likvärdigt. Ridderlind 

(2010:75) förklarar en lösning på olikvärdiga betyg på skolor, och det är att skolornas 

arbetslag sätter upp egna kriterier för elevers prestationer och arbetar utifrån dem.  

Att använda sig av läsfixarna är någonting väldigt positivt, men eftersom materialet 

används under lektionstid så är det lätt att glömma bort materialet. Under intervjuerna 

så fick jag delade uppfattningar om lärarnas förhållningssätt till materialet läsfixarna 

vilket var lite förvånande eftersom materialet generellt höjs upp väldigt mycket i media.  

 

DLS fick i intervjuerna ganska väntat svar av lärarna. Materialet är nämligen 

obligatoriskt och kan i mång och mycket vara relativt svårt att förstå sig på. De 

summativa bedömningarna ger inte så mycket att arbeta med mer än att eleverna i 

princip blir betygsatta.  
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NLS eller nya språket lyfter är inte ett obligatoriskt material i skolan idag, men det 

används flitigt. Alla intervjuade använder inte materialet, men det fanns generellt inte 

några negativa åsikter om det. Eftersom det är skolverket som har producerat materialet 

så utgår det direkt från läromedel som också är producerade från skolverket och inte 

mindre läroplanen. 

 

LUS som är det kanske mest använda och det kändaste materialet av alla ses ibland som 

lite gammalmodigt och ur tiden i vissa synvinklar. Materialet har en väldigt speciell 

uppbyggnad (som finns beskrivet tidigare i arbetet) vilket inte uppskattas av alla. 

Däremot så är LUS väldigt lätt att arbeta med och det är enkelt att beskriva för eleven 

hur den ligger till i ämnet.  

 

De olika materialen har olika åsikter kring sig och det är verkligen relevant att tala om 

de olika åsikterna idag när skolan är i sådan stor omväxling.  

M. Törnwall (2001) skriver om de olika typerna av bedömning och hur de kommer sig i 

skolan (2001:15), eleverna bedöms genom läxförhör, diagnoser, tester och prov medan 

andra bedömningar sker genom lärarens egna iakttagelser (ibid). precis som det har 

resulterats i min egen studie som gjorts så visar det på att läraren bedömer eleverna 

utifrån egna iakttagelser, men också utifrån test och bedömningar. Författaren fortsätter 

i sin text med att skriva om att eleverna inte blir omfattat bedömda de tre första åren i 

skolan, dvs. 1-3. det är först i årskurs 4 som eleverna på riktigt av vikt blir bedömda 

(ibid). tidigare i 1-3 så blir eleverna endast bedömda formativt (läs delen Formativ och 

summativ bedömning). De sista tre åren i grundskolan så blir eleverna testade en hel 

del. Detta i form av prov, tester och diagnoser, men också lärarens iakttagelser.  
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5 Diskussion 

 

I inledningen till arbetet står det om hur vida eleverna utifrån studier reagerar på 

bedömning, men framförallt hur läraren förhåller sig till den bedömningen som sker. 

Lindberg (2005:10) beskriver Lindqvist’s (2003) studieresultat med att barn ofta 

reagerar negativt på begreppet bedömning eftersom det ofta förknippas med prov och 

test. I resultatet i detta arbete kom det fram att de lärarna som intervjuades hade ett 

relativt liknande förhållningssätt till bedömning i grundskolans tidiga år. Det resultat 

som framkom var att lärarna ansåg att bedömningen går i rätt riktning jämfört med vad 

det tidigare gjort och att bedömningen idag är viktigare än någonsin med tanke på 

satsningarna som sker i skolan. De pratade även om självförtroende och vikten av att 

eleverna känner att de kan. I denna studie framkommer det dock inte hur eleverna 

reagerar på olika typer av bedömning, alltså i relation till olika ämnen eftersom fokuset 

var på läsförståelse. En intressant tanke som kanske bör fokuseras på i framtida 

forskning inom ämnet.  

 

Bedömning av läsförståelse är också bland den mest abstrakta arbetsuppgiften en lärare 

har men det finns riktlinjer att följa, punkter som hjälpmedel och bedömningsunderlag 

att förhålla sig till. Däremot så kan jag tänka mig att bedömning av läsförståelse är 

någonting som få kan relatera till eftersom det är en individuell egenskap som barn bär 

på, och måste hanteras varje dag. Det rör sig om att elever låtsas kunna läsa och lär sig 

knep som gör det svårt för lärare att verkligen se ifall eleven har en djupare förståelse. 

 

I resultatdelen beskrivs de intervjuades förhållningssätt till bedömning i form av betyg, 

och hur vida det skulle kunna vara ett lämpligt alternativ för skolan som den ser ut idag. 

Det som framkom i intervjuerna var att lärarna hade olika syn på betygformatet i 

grundskolans tidigare årskurser, åsikterna kring betyg var alltså blandade. 

Intervjuperson 3 beskrev betyg som att det skulle kunna fungera som en morot för 

eleverna medan intervjuperson 2 och 4 snarare tror att barnets självförtroende dör när 

det kommer in en ny stressfaktor till undervisningen. Att använda sig av betyg i 

grundskolans tidigare årskurser kan vara problematiskt eftersom det är ett laddat ämne 

för många barn. Jag tror att om barnen hade blivit bedömda med betyg när de gick i åk 3 

så hade de behövt ett annat bedömningssystem som är mer relevant för deras 

kunskapsförmåga. Kanske skulle det räcka med ett bedömningssystem byggt på två 

komponenter, likt: G och U? Intervjuperson 1 beskriver något liknande, ett 

bedömningssystem som inte bygger på det klassiska A-F-systemet utan snarare ett 

system som endast kollegor, eleverna och vårdnadshavare kan ta del av. 

 

Uppfattningen som jag tagit del av under min egen studie angående förhållningssätt till 

bedömning är att bedömningen som sker är väldigt komplex. Det går enligt mig inte att 

avgöra en elevs kunskap endast genom ett enda test, det är för många faktorer som 

spelar in på vilken kunskap eleven har. Däremot så ifrågasätter jag inte de 
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bedömningsmaterial och/eller ramar som skolan använder sig av vid bedömning idag. 

Jag har förstått utifrån resultatet i denna studie att bedömningen som sker bör utvecklas 

för att individualiseras så att den passar för alla barn. Jag har också haft en tanke kring 

den typen av bedömning som sker i skolan idag, att den är väldigt tidskrävande för 

läraren, vilket i sig visade sig stämma när jag jämförde min hypotes med resultatet. 

Däremot trodde jag att klasslärare skulle ha ett mycket mer kritiskt förhållningssätt till 

bedömning än vad det visade sig i resultatet, vilket i sig, är positivt.  

 

Ett dilemma som tas upp angående utvecklingen av bedömningsmaterial och likvärdig 

skola är hur lärare och skolledning idag glömmer bort att se barnen. Intervjuperson 4 

beskriver hur utvecklingen av individualisering i skolan går fram i takt med hur 

bedömningsmaterialen utvecklas. Dilemmat kommer när det står mellan lärarens 

uppfattning kring ett barns kunskap och när resultatet av en bedömning gjord med hjälp 

av något bedömningsmaterial visar någonting annat. Var får läraren sätta in foten och gå 

in med egna bedömningar? 

 

För att verksamheten ska fungera så måste bedömningen ske parallellt med alla 

arbetsuppdrag som lärare har, dvs. skriva scheman utifrån nivågrupperade läsgrupper, 

planera lektioner med inriktning på elevernas kunskap och forma undervisningen så att 

den når fram till alla elever. Det är mycket att ha i åtanke under en arbetsdag och all 

bedömning som görs av läraren sker i klassrummet parallellt med undervisningen 

och/eller i dialog med en kollega. I studien som jag har gjort så har jag fått klart för mig 

att bedömningen är ett av de allra största arbetsuppdragen läraren har, vare sig det rör 

sig om bedömning i svenskämnet eller i något annat ämne så kräver verksamheten att 

läraren ska ha full koll på sina elever och deras kunskap. Ett dilemma som läraren kan 

möta vid bedömningen är förhållandet mellan barnets trygghet och kunskap. Jag tror att 

barn som kommer till skolan och känner sig otrygga i miljön kan ha svårare att öppna 

upp sig och att bedömningen inte alltid ska resultera i mer undervisning, utan att 

resultatet av bedömningen ibland kan resultera i att barnet får mer positiv förstärkning i 

och under undervisningen. En dialog med föräldrar/vårdnadshavare kan vara lämpligt i 

detta skede.  

 

I resultatdelen berättar lärarna om dilemmen som de möter i arbetet med bedömning, 

dilemman som för några är oklarheter i deras profession och för andra är missförstånd i 

den eventuella bedömningen. Ett dilemma som tas upp är hur vida bedömningen som 

sker är likvärdig i den befattningen som det tidigare i arbetet är förankrat. I resultatdelen 

berättar en av de intervjuade att det viktigaste, men även det största problemet med 

bedömningen idag är hur vida den är likvärdig. Att elever på samma skola kan bli 

bedömda på olika sätt utifrån olika tidigare erfarenheter. Elever som bär på en tung 

ryggsäck med mycket olika erfarenheter och färdiga kunskaper bedöms hårdare och får 

större krav på sig än elever som kommer till skolan med en lättare ryggsäck där de 

måste ta mindre steg för att uppnå målen. däremot sätter en annan av de intervjuade in 
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en käpp i hjulet och säger att det största problemet inte är hur likvärdig bedömningen är, 

utan att bedömningen sker på det sätt den sker på i så tidig ålder. bedömningen börjar 

nämligen redan när barnen går i förskoleklass, när de är sex år gamla.  

 

En annan tanke som väcks i funderingarna kring likvärdig bedömning är också 

bedömningsmaterialets orsak och verkan kring likvärdighet. En av de intervjuade 

personerna kommer med resonemanget att bedömningsmaterialen borde vara mer 

likvärdiga och skolan över lag borde tänka mer liknande över hela landet, eftersom det 

är just likvärdig skola som siktas efter.  

 

Lärarna som jag fick möjlighet att intervjua har gett mig en förändrad syn på hur det 

generella förhållningssättet till bedömning är. De har generellt förhållit sig positiv till en 

utveckling av bedömningsunderlag och metoder. En fråga som jag fick generellt 

negativa svar på var hur barn i yngre åldrar bedöms summativt och inte formativt, 

vilken lärarna ansåg vara en brist i dagens bedömning. Jag tror, utifrån mina intervjuer 

att skolan skulle behöva arbeta närmare skolledning för att få en så effektiv utveckling 

av de obligatoriska bedömningsunderlagen. Alltså att de bedömningsunderlag som 

används idag är riktade utifrån lärarens arbetssätt. Tidsmässigt i undervisningen. Jag 

tror på en kombination av summativt och formativt bedömande i skolan, men det kräver 

att arbetssättet blir en del av läraryrkets profession och inte bara att den skicklige 

läraren klarar av det utan att alla lärare som bedömer ska kunna arbeta utifrån samma 

mönster och rutiner. Att se formativa bedömningsmetoder är inte lika självklara för alla 

lärare som jag fått förståelsen av i resultatdelen. Däremot har jag fått förståelsen av att 

alla lärare vill arbeta med de två typerna av bedömning för att hitta den bästa möjliga 

bedömningsformen. 

 

Sambedömningen som sker på skolorna idag är mer eller mindre oundvikliga. Som jag 

har tagit del av vid observationer och eget arbete så har jag förstått att sambedömning 

mer eller mindre kommer av sig själ eftersom eleverna oftast har fler än en lärare. Att 

diskutera elevernas bedömning tillsammans i arbetslaget, eller med kollegor är också ett 

väldigt bra hjälpmedel för lärare som kanske känner sig osäkra, men framförallt för att 

skapa så likvärdig bedömning som möjligt på skolan. Det finns även nackdelar med 

sambedömning och precis som vi var inne på i resultatdelen så kan klassläraren inte 

ändra sin bild av elevens kunskap genom att prata med kollegor. Den huvudsakliga 

faktorn till ett visst betyg eller en viss bedömning kommer inte från ingenstans eller från 

dialog med kollegor, den kommer från vad som sker i klassrummet och det som 

huvudläraren tar del av från eleven.  

 

Metoderna för bedömningen i läsförståelse har varierat sig en del då flera lärare är mer 

noggranna än andra. I min studie framkom det att vissa bedömningsunderlag/material 

används på olika sätt av olika lärare och framförallt i olika syften. Att använda sig av 

materialen i samma syften skulle förstärka resultaten i det syfte det görs i. Till exempel 
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så används LUS-materialet som stöd och hjälpmedel i vissa skolor, och i andra så är det 

obligatorisk för att jämföra resultat mellan skolorna i kommunen. DLS:en som är ett 

obligatorisk material i hela landet används på olika sätt eftersom det kan för vissa vara 

ett ganska omständigt verktyg. Materialet är väldigt summativt och i resultatdelen så 

fick jag uppfattningen av att några av lärarna inte lägger ner lika mycket energi och 

fokus på det materialet jämfört med LUS, som inte är obligatorisk, men lättare att förstå 

sig på.  

 

De underlag som används vid bedömning av läsförståelse är många och i min studie 

framkom det att lärare tyckte att vissa underlag är mer utvecklade än andra. Många av 

de underlag som används är kanske föråldrade och vissa kanske är mer relevanta än 

andra. Hur skulle det vara ifall skolverket gjorde en satsning på bedömningsmaterial 

som lämpade sig för alla? NLS är ett material som är framtaget och producerat av 

skolverket, men att utveckla det utifrån lärares tankas och funderar, idéer och lösningar 

kanske skulle revolutionera bedömningen som den ser ut idag. 
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7 Bilaga 1 

 

Intervjufrågor: 

 

 Vad är ditt generella förhållningssätt till bedömning i form av betyg i skolan? 

 

 Hur anser du att bedömningen förändrats och utvecklats under de år som du varit 

aktiv lärare? 

 

 Hur förhåller du dig generellt till bedömning i läsförståelse? 

 

 Vad finns det för typ av dilemman i bedömningen som den ser ut idag? 

 

 Hur förhåller du dig till formativ och summativ bedömning? Hur använder du de 

två typerna av bedömning? 

 

 Hur förhåller du dig till sambedömning med dina kollegor? 

 

 De olika bedömningsmaterialen/underlagen som används i skolan är många, hur 

förhåller du dig till de bedömningmaterialen/underlagen som jag kommer att ta 

upp? 

 

-LUS 

-Läsfixarna 

-NLS (Nya språket lyfter!) 

-DLS 
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8 Bilaga 2 

 

Hej!  

Mitt namn är Joel Grann och studerar på Umeå universitet och går fjärde och sista året 

på grundlärarprogrammet F-3. Jag skriver mitt examensarbete om lärarens 

förhållningssätt till bedömning eftersom det är någonting som jag tycker verkar 

intressant. Alla lärare som jag pratar med om bedömning har olika förhållningssätt till 

den bedömning som görs på skolan och därför valde jag att skriva mitt arbete om det. 

 

Jag undrar om du skulle vara intresserad att att vara med och bli intervjuad i studien 

som kommer att göras.  

 

Metoden som kommer att användas för insamlande av data kommer att vara intervjuer 

och  det kommer att ta ca 30-45 minuter. 

 

Vi bestämmer plats och tid tillsammans. 

 

MvH  

Joel Grann 

joelgrann@hotmail.com



 

 

 


