
Britta Stålnacke 
 Vt 2018 
Examensarbete, 15 hp 
Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning VAL, 15 hp	

	

Bedömning i stora klasser 
- En studie om lärarnas bedömningspraktik om elevers 
muntliga färdighet i stora klasser. 

 

Britta Stålnacke 

 



	

2	
	

Sammanfattning	
 
Syftet med studien är att få ökad kunskap om ämneslärares bedömningspraktik vad gäller 
elevers muntliga färdigheter i stora elevgrupper. Kvalitativa intervjuer genomfördes med fyra 
ämneslärare i språk som undervisar klasser med ca. 35 till 40 elever. Vad som kan definieras 
som en stor elevgrupp eller klass finns egentligen inget svar på men genomsnittsklassen i 
Sverige består av 19 elever enligt statistik från 2014. Studien visar att i stora elevgrupper 
vågar många elever inte tala och därför blir det svårt för läraren att bedöma elevens muntliga 
färdighet. Lösningen blir att samla elever i små grupper för samtal eller att eleven gör 
presentationer en gång per termin i en mindre grupp. Tiden är en annan faktor som påverkar 
lärarens bedömningsarbete. Att ansvara för många elever betyder inte att läraren får mer tid 
eller tvärtom, att eleven får mer tid. Samtliga informanter önskade mindre klasser att ansvara 
för och merparten ansåg att mellan 20 och 25 elever vore lagomt. Tidigare forskning kring 
bedömning i stora klasser pekar på svårigheter att göra bra bedömningar i stora elevgrupper 
och att det är tidskrävande. Lärarna önskar mer tid för varje elev. Kunskapen är dock liten  
kring lärarnas bedömningspraxis eftersom det har gjorts för lite forskning i ämnet.  
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Förord	

I januari 2009 brinner en skola ned på en ort i norra Sverige. Eftersom skolans vindsvåning 
saknar brandceller sprider sig elden snabbt och snart är hela byggnaden övertänd och 
nedbrunnen. Branden visar sig senare vara anlagd.  

    En ny skola ska byggas men inte på den plats där den nedbrunna skolan stått utan 
kommunledningen bestämmer sig för att bygga kommunens största skola genom att bland 
annat lägga ned en högstadieskola. Rektorer och politiker från utbildningsnämnden åker land 
och rike, ja även utrikes, för att hämta inspiration till den nya skolan. Arkitekter bjuds in för 
att tävla om de bästa förslaget. Möten hålls för föräldrar, personal får komma med sina 
synpunkter på hur skolan bör utformas, vilka senare inte genomförs. Till slut byggs den nya 
skolan som blir ett storslaget bygge, som inte liknar något annat och människor reser till orten 
för att skåda denna praktbyggnad och låter sig imponeras. 

     Men trots den ståtliga byggnaden blev det inte riktigt som personalen hade tänkt sig. De 
stora och fräscha klassrummen med enorma fönster rymmer 40 elever och så många elever 
blir det också i varje sal men det ska finnas tre pedagoger med 40 elever. Verkligheten med 
dess lärarbrist kan inte leverera 3 pedagoger utan två pedagoger blir det och oftast en ansvarig 
och en resurs. Men vad var det då som ledde fram till dessa stora elevgrupper? Fanns det en 
förebild någonstans, en verksamhetsidé som fungerande någonstans, en ny pedagogik som 
inspirerat politikerna? Jag blev nyfiken och tänkte mig att det fanns en genomtänkt tanke från 
början. Man hade ju trots allt rest land och rike, ja även utrikes, för att hämta idéer och skapa 
något nytt i kommunen. Jag frågade runt bland lärare och pedagoger som varit med från start 
men jag fick aldrig något riktigt svar till de rymliga klassrummen med de många eleverna 
utan mest spekulationer. Den krassa verkligheten är kanske att kommunen ville spara pengar 
på lokaler och lärare.  

 

Britta Stålnacke 
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Inledning	
 
”De skriftliga proven och läxförhören är fortfarande bedömningens okrönte konung.” hävdar 

skolverket i sin rapport ” Hur ser bedömningspraxis ut i Sverige?”1 samtidigt som man kan 

läsa i samma rapport att det inte finns mycket forskning i ämnet. Med det sagt är risken stor 

att de skriftliga underlagen får alltför stor betydelse och kanske ännu mindre betydelse i stora 

klasser där den muntliga färdigheten kan vara svår och tidskrävande att bedöma. 

 

”Att bedöma en elevs kunskaper handlar primärt om att samla in olika typer av information 

om elevens arbetsprestationer och att tolka dessa.”2 Varje ämne har dessutom egna 

kunskapskrav utifrån vilka eleverna ska bedömas. I exempelvis ämnet engelska är ett av 

kunskapskraven följande: ”i muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven 

formulera sig med fraser och meningar.”3  

 

En lärare som undervisar en klass på ca. 40 elever står inför uppgiften att samla tillräckligt 

med information om varje enskild elev för att ge en rättvis bedömning eller ett rättvist betyg. 

Eftersom bedömning och betygssättning är en myndighetsutövning och eftersom betygen kan 

få avgörande konsekvenser för en enskild elev är det därmed viktigt att betygsbedömningen 

blir så korrekt som möjligt. Betyg är summativ bedömning vilket betyder att de kunskaper 

som eleven har kunnat visa resulterar i ett betyg eller ett omdöme.4 I stora elevgrupper kan det 

dock vara svårt att samla mycket information om varje elev, speciellt om dess muntliga 

färdighet för att skapa ett allsidigt underlag. Här handlar det om att läraren bedriver en så pass 

bra bedömningspraktik som möjligt för att få ett brett underlag för respektive elev. 

Bedömningspraktik innebär att skapa situationer där elevens kunskaper kan bedömas mot 

läroplanen kunskapsmål och kunskapskrav. Det kan handla om skriftliga eller muntliga prov, 

diskussioner, presentationer, muntliga eller skriftliga läxförhör etc.5 I praktiska ämnen som t 

ex. idrott kan det handla om att visa upp sin samarbetsförmåga eller simfärdighet. 

 

 Det är en utmaning för läraren att kartlägga och bedöma varje individ i en klass. Det gäller att 

hitta strategier och lösningar för att samla tillräckligt med information om respektive elev. 
																																																													
1	Skolverket,	Hur	ser	bedömningspraxis	ut	i	Sverige?		
2Skolverket, Kunskapsbedömning i skolan, 7. 
3 Skolverket, Lgr11, 34. 
4Skolverket, Kunskapsbedömning i skolan, 65. 
5Ibid, 62 
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Eftersom jag själv undervisar i engelska i en stor elevgrupp på ca. 40 elever började jag 

fundera över hur andra språklärare går till väga för att göra bra bedömningar. Hur ser deras 

bedömningspraktik ut? Jag ville söka kunskap om deras strategier och praxis men även hur de 

ser på sitt uppdrag, hur de kan fullfölja det, vilka utmaningar och problem de ser och hur de 

skulle vilja att förutsättningarna såg ut för att kunna göra så korrekta bedömningar som 

möjlig? För att återknyta till rapporten som nämns i början av inledningen om hur 

bedömningspraxis ser ut i Sverige så pekar forskarna på en trend, nämligen att de nationella 

proven väger allt tyngre vid betygssättning vilket kan bero på vikten av likvärdighet mellan 

skolorna och den ökande kontrollen.6 

 

Men samtidigt ska man ha i åtanke att de nationella proven består även av muntliga moment. 

De lärare som endast grundar sin bedömning på skriftliga underlag måste därmed även 

bedöma elevens muntliga kunskaper. 

 

																																																													
6Skolverket, Hur ser bedömningspraxis ut i Sverige? 
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Syfte	
 

Syftet med denna studie är att bilda kunskap om ämneslärares bedömningspraktiker om 

elevernas muntliga förmågor i stora klasser.		

	

Frågeställningar	
1. Hur beskriver språklärare sitt arbete med att bedöma elevers muntliga färdighet i 

stora klasser? 

2. Vilka utmaningar lyfter de fram? 
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Centrala	begrepp	

Bedömningspraktiker	
För att läraren ska kunna få underlag till de betyg och omdömen som ska sättas på varje 

enskild elev samlar läraren all möjlig information om eleven vilket kan handla om prov, 

läxförhör, klassrumsdiskussioner, muntliga presentationer och grupparbeten. Vid praktiska 

ämnen såsom musik och slöjd kan det handla om att framföra ett musikstycke eller hur eleven 

tar sig an en uppgift i slöjd. Läraren kan skapa dessa olika tillfällen där eleven har möjlighet 

att visa sina kunskaper eller färdigheter vilket utgör lärarens bedömningspraktik.7 

 

Varje ämne och kurs har ett kunskapskrav gentemot viket eleven bedöms. Hur långt har 

eleven kommit mot kunskapskravet? Läraren tittar på elevens samlade resultat och 

arbetsprestationer och jämför dessa mot kunskapskravet i respektive ämne vilket resulterar i 

ett omdöme eller ett betyg i slutet av terminen. 8 Läraren samlar information om eleven för att 

få ett underlag till betyg eller ett skriftligt omdöme om eleven går under årskurs 6. Eleven 

kunskaper värderas med andra ord. Men styrdokumenten säger ingenting om vilken typ av 

information som ska samlas in utan man får utgå ifrån att det är den undervisande läraren som 

ansvarar över vilka typer av information som ska bilda underlag. 

 

Summativ	bedömning	
”När kocken smakar på soppan, då är det formativ bedömning. När restauranggästen smakar 

på soppan då är det summativ bedömning .” 9 Denna studie handlar om summativ bedömning 

och precis som citatet antyder är summativ bedömning den samlade kunskapen som eleven 

visar upp för den lärare som bedömer och som ska utgöra underlag för ett betyg eller ett 

omdöme. Elevens kunskaper summeras oftast i slutet av ett arbetsområde eller i slutet av en 

termin och resulterar i betyg eller omdöme.10 Underlagen till summativ bedömning kan bestå 

av skriftliga och muntliga prov, läxförhör, presentationer, klassrumsdiskussioner, 

grupparbeten och nationella prov etc. Formativ bedömning däremot är hur läraren bedömer 

																																																													
7Skolverket, Kunskapsbedömning i skolan, 62. 
8Ibid, 8. 
9Umeå universitet, Bedömning, 3. 
10Klapp, Bedömning, betyg och lärande, 16. 
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hur eleven lär sig, vad har eleven lär sig, var står eleven nu i sin kunskapsutveckling och hur 

ska eleven kunna gå vidare i sin läroprocess.11 

”Att bedöma en elevs kunskaper handlar primärt om att samla in olika typer av information 

om elevens arbetsprestationer och att tolka dessa. Beroende på bedömningens syfte används 

sedan den insamlade informationen på olika sätt.”12 Funktionen av summativ bedömning kan 

beskrivas på följande sätt enligt skolverket ” När resultatet av en bedömning beskrivs i 

sammanfattande termer som en lägesrapport, t.ex. i form av ett omdöme eller ett betyg till 

eleven, har den en summativ funktion.”13 Ett annat sätt att se på summativ bedömning är var 

fokus ska ligga när det gäller lärandet. Vad gäller summativ bedömning kan man beskriva det 

som att fokus ligger på bedömning av vad eleven lärt sig. 

 

I de svenska skolorna betygsätter lärarna eleverna fr.o.m. höstterminen i årskurs 6. Innan dess 

ges skriftliga omdömen om eleverna. I slutet av årskurs 9 får eleverna avgångsbetyg från 

grundskolan. Slutbetyget får funktionen av ett urvalsinstrument till olika gymnasieprogram 

vilka eleven har att välja mellan. Med gymnasiebetygen kan eleven söka vidare till universitet 

och högskolor men även genom högskoleprovet.14 Eftersom betygen fungerar som ett 

urvalsinstrument till högre utbildning och därmed spelar en avgörande roll för den enskilde 

elevens möjligheter att bli antagen till en viss utbildning får betygen karaktären av high-

stake15 De får konsekvenser för den enskilde individens framtid eftersom betygen styr 

chanserna att bli antagen till sökta utbildningar. Med betyg som urvalsinstrument kan mycket 

stå på spel.  

 

Stora	elevgrupper		
Vad definieras som en stor elevgrupp? Det finns inget rakt svar på den frågan utan det råder 

olika meningar om vad som klassas som en stor elevgrupp. Enligt skolverkets statistik från 

2014 går det i genomsnitt 19 elever per klass i de svenska skolorna. Klasstorlekarna varierade 

mellan 13 och 22 elever i varje klass.16 Tidigare fanns det ett tak för hur många elever det 

skulle finnas i grundskolans klasser. Systemet byggde på att skolorna fick statsbidrag utifrån 

																																																													
11	Ibid,	156.	
12Ibid, 7. 
13Ibid, 9 
14	Klapp,	Bedömning,	betyg	och	lärande,	109.	
15	Ibid,	109.	
16Skolverket,19 elever per klass i grundskolan. 
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klasstorlek och en lågstadieklass skulle ha högst 25 elever medan mellanstadiet fick ha upp 

till 30 elever. 

På 90-talet gjordes bidragssystemet om och därmed försvann taken för klasstorlekarna.17   

 

Frågan är dock om det blir bättre med små elevgrupper men på den frågan finns det inget 

entydigt svar. Enligt John Hatties bok ”Synligt lärande” som är en sammanställning av 

tidigare forskning, har klasstorleken liten betydelse ur lärandeperspektiv.18 I Hatties studie 

handlar det om klasser på ca. 15 elever jämfört med stora klasser på ca. 30 elever. Men från 

lärarens perspektiv kan det ha betydelse vilket denna studie pekar på och klasser på ca. 40 

elever förekommer inte i Hatties forskningssammanställning.  

 

Vad som är en stor klass är en subjektiv upplevelse ty enligt en elev i en årskurs 4 upplevdes 

25 elever som en stor klass ”Vi är en stor klass”19 uttryckte sig en elev och klasskamraterna 

höll med. Om man ska fråga lärarna i den undersökta skolan, vad de anser vara en stor klass, 

menar de att gränsen går vid 20 elever. Fler än 20 elever innebär betydligt mer arbete vad 

exempelvis gäller bedömning och IUP (individuell utvecklingsplan) Tiden för varje elev 

minskar också ju fler elever i klassen. Lärarna vill gärna ha tid till att samtala med varje elev 

och det blir svårt att hinna hjälpa alla de elever som behöver hjälp om antalet överstiger 20.20 

 

																																																													
17Lagerlöf, Är mindre klasser rätt medicin för skolan? 
18Håkansson, Synligt lärande 
19Olsson, Klasstorlekens betydelse i arbete med att skapa goda förutsättningar för lärandet, 12. 
20Ibid 
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Styrdokument	
I lgr11 kan vi läsa om skolans ansvar för vad varje elev ska kunna efter grundskolan. Bland 

annat är målen att eleven	

. kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. 

. kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjlighet att kommunicera på något 

ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt. 21 
 

Vidare har respektive ämne kunskapskrav mot vilka eleven ska bedömas. Om vi till exempel 

tittar på kunskapskravet i slutet av årskurs 6 och kravet för att uppnå betyget E står det bland 

annat ”I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt 

och begripligt med fraser och meningar.”22 Detta betyder att information om elevens muntliga 

färdighet skall samlas in. Texten fortsätter vidare med följande mening: ”Dessutom kan 

eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar 

interaktionen.”23 Med andra ord räcker det inte med att en elev exempelvis skickar ljudfiler 

eller spelar in en video som underlag, om det är en lösning p.g.a. tidsbrist för att bedöma den 

muntliga färdigheten. Detta kunskapskrav förutsätter att läraren samtalar med eleven för att 

kunna bedöma hur eleven kommunicerar och vilka strategier hen använder. 

																																																													
21Lgr11, 13. 
22Ibid, 34. 
23Ibid, 34. 



	

12	
	

Tidigare	forskning	
En klass på 30 elever är att betrakta som en stor elevgrupp om vi jämför med statistiken från 

2014. En studie gjord i Kalmar 2016 undersöktes lärarnas syn och erfarenhet av att bl. a. göra 

bedömningar i klasser på ca. 30 elever.24 De intervjuade lärarna var erfarna och klarade av att 

planera lektionerna oberoende av gruppstorlek men vad som istället blev en utmaning var  

bedömningssituationerna. Bedömningarna blev mer tidskrävande med större klasser än med 

mindre klasser. En ämneslärare poängterade vikten av att ha en bra strategi för att kunna 

bedöma eleverna på ett korrekt och rättvist sätt.25 Samma lärare förklarade att i en stor klass 

räcker det inte med en bedömningslektion utan det krävs flera tillfällen eftersom man kan bara 

fokusera på vissa elever på lektionerna. Läraren tyckte det var svårt att se alla elever.	

 

Sammanfattningsvis visade denna studie från Kalmar att ur ett bedömningsperspektiv från 

lärarnas sida följande: med stora klasser blir bedömningen: tidskrävande, det är svårt att se 

alla eleverna och de muntliga bedömningarna tar mycket tid. Muntliga examinationer blir 

tidskrävande vilket riskerar att examinationerna oftast blir skriftliga. För att underlätta 

bedömningen har lärarna utarbetat bedömningsmatriser men en lärare menar samtidigt att det 

gör även så att lärarna tappar helheten och fokuserar på detaljerna istället. 

 

Bedömning	i	nationella	prov	
I de nationella proven ingår ett muntligt moment där eleven ska bedömas. Under detta 

testmoment deltar väldigt få elever åt gången, kanske endast en eller två elever. Alla klasser, 

stora som små ska göra nationella proven under samma förutsättningar. Med det sagt är 

nationella provens muntliga del ett gyllene tillfälle för läraren att bedöma elevens muntliga 

färdighet eftersom så få elever deltar samtidigt och därför kan läraren fokusera utan att 

distraheras av andra elever. Eleven tar det muntliga momentet på stort allvar och ser på det 

som ett tillfälle att verkligen få visa sina språkkunskaper26. De muntliga testerna i de 

nationella proven i engelska studeras djupare i ett flerårigt forskningsprojekt som startades 

2013. Detta projekt går under namnet Testing Talk . Denna studie eller forskningsprojekt vill 

																																																													
24Blixt, Urbaniseringens relation till klasstorleken, 23. 
25Ibid 
26	Sandlund,	Sundqvist,	Att	tala	under	test	och	testa	tal-prov	i	muntlig	språkfärdighet		
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visa hur komplext det är för språkläraren att bedöma elevers muntliga färdigheter i de 

nationella proven. Projektet handlar samtidig om att genom workshops ge lärarna verktyg hur 

man kan bedöma på bästa sätt. På vilket sätt är Testing Talk-projektet relevant för denna 

studie i bedömning i stora klasser? Jo, bedömningstillfällena av elevers muntliga förmågor är 

få i stora elevgrupper, vilket denna studie visar, och därför blir, i de årskurser som nationella 

prov genomförs, så viktiga och därför är det av stor vikt att förutsättningarna för eleverna blir 

så bra som möjligt vid provtillfällena. Eftersom eleverna i årskurs 9 får slutbetyg och de 

nationella proven är betygsgrundande blir detta prov extra viktigt och avgörande för dem.  

 

Faktorer som har visat sig har stor betydelse för elevens prestationer vid de nationella proven 

är för det första provets diskussionsämne, hur pass engagerande och intressant ämnet  som 

eleverna ska samtala kring är viktigt för att komma igång att prata.28 För det andra spelar 

elevens uppfattning av samtalsreglerna roll. Eleverna får instruktioner för provet men kan 

ändå under provets gång missförstå provreglerna eller bli väldigt fokuserad på själva reglerna 

istället för att komma igång och prata. För det tredje är samtalspartnern viktig för att samtalet 

på engelska ska bli så pass bra som möjligt och även läraren som styr samtalet påverkar 

samtalskvalitéten. Detta forskningsprojekt pekar på vilka faktorer som har stor betydelse för 

den enskilde elevens prestation vid muntliga prov, prov som väger tungt när tillfällena är få.  

 

Elevers	perspektiv	
En annan studie tar upp elevernas perspektiv på bedömning.29 Bland annat har elever från 

årskurs nio intervjuats men klasstorleken framgår inte i uppsatsen. Det intressanta är dock vad 

eleverna tänker kring bedömning och vad som är viktigt. Tid anges som en viktig faktor, att 

läraren tar sig tid för att samtala med eleven och att lyssna. Väl fungerande kommunikation är 

något som eleverna prioriterar högt. Med detta i åtanke blir det svårare ju större klass en lärare 

ansvarar för att ge varje elev den tid som kan behövas för bra kommunikation och bedömning. 

Eleverna framhåller muntlig bedömning som något önskvärt och positivt kring exempelvis en 

skrivuppgift men här blir det också en fråga om tid från läraren och återigen blir det 

problematiskt ju fler elever läraren ska bedöma. Dessutom kan eleverna ställa följdfrågor vid 

en muntlig bedömning och reda ut alla eventuella frågetecken. Majoriteten av eleverna anser 
																																																													
28	Sandlund,	Sundqvist	”It	was	hard-	Let’s	skip	it”	
29Adilagic, Dilagic, Omsorgsfull bedömning. 
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att vad som är viktigt i bedömningssammanhanget är att bli sedd av sina lärare och därmed bli 

medveten om sina styrkor och svagheter.30 
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Metod	

Datainsamlingsmetod	
För att få kunskap om hur olika lärare går till väga när det gäller bedömning i stora 

elevgrupper har kvalitativa djupintervjuer genomförts med fyra ämneslärare med få öppna 

frågor i en avskild lokal. En inspelningsapp via mobiltelefonen har använts för att spela in 

samtalen. Det inspelade materialet har sedan förts över till en hårddisk.  Inspelningarna har 

sedan transkriberats för att därefter analyseras. Före transkriberingen lyssnades dock samtalen 

igenom ett par gånger.     

 

Vid intervjuerna använde jag mig av fyra frågor vilka krävde omfattande svar. Informanterna 

fick utveckla sina svar och som utfrågare kunde jag ställa följdfrågor. Dessa typer av 

intervjuer kallas semistrukturerade intervjuer.31 Frågor finns med men intervjun blir flexibel 

och frågorna kanske inte besvaras i en bestämd ordning. Att ha ett frågemanus att hålla sig till 

kändes dock viktigt av flera anledningar: att få med det väsentliga, d.v.s. studiens 

forskningsfrågor, att inte råka utelämna något och att skapa någon slags likvärdighet för 

samtliga intervjuer. Varje intervju tog i genomsnitt ca. 40 minuter. Anledningen till att 

inspelning tillämpades, istället för anteckningar, var att som intervjuare kunna lyssna och 

fokusera på samtalet. 

 

De genomförda intervjuerna blev både tematiska och dynamiska.32 Tematiskt i det avseende 

att intervjun stundvis bidrog till att erhålla relevant kunskap i ämnet. Med det menas att när en 

intervju berör ett av studiens ämne, i detta exempelvis bedömning, blir samtalet tematiskt. 

Dynamiskt innebär att intervjun växlar över till att handla om andra ämnen än vad som är 

relevant för själva studien, exempelvis privata intressen. Intervjun får mer karaktär av en bra 

och avslappnad konversation eller samtal. Det tematiska och det dynamiska är ett viktigt 

samspel för att få ut det mesta av en bra forskningsintervju. Kvale förespråkar korta och enkla 

intervjufrågor33 men i denna studie är frågorna relativt långa. De långa frågorna skapade dock 

inga problem. Vi befann oss i ett avskilt rum och hade gott om tid att fundera och samtala 

kring frågorna. Möjligheten fanns att omformulera och förklara frågorna om informanten inte 

förstod innebörden av frågorna.  
																																																													
31	Denscombe,	Forskningshandboken,	266.	
32	Brinkmann,	Kvale,	Den	kvalitativa	forskningsintervjun,	147.	
33Ibid, 150. 
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Urval	och	avgränsningar	
Informanterna har valts ut med tanke deras ämne och storleken på de grupper vilka de 

undervisar. Skolan de verkar inom är en kommunal skola och kommunens största med ca. 700 

elever. Majoriteten av klasserna i skolan består av ca 40 elever. Eftersom studien handlar om 

muntlig bedömning i stora klasser valdes informanter ut efter vissa kriterier: 

undervisningsämne och undervisningsgruppens storlek. Den tillfrågade läraren skulle 

undervisa en elevgrupp på minst 30 till 40 elever samt skulle undervisningsämnet vara 

språkinriktat varför lärare i svenska, engelska och spanska blev tillfrågade. Anledningen är att 

utmaningen i att bedöma i språkämnen är större än jämfört med exempelvis matematik och 

idrott, eftersom den muntliga färdigheten utgör en viktig del i kunskapskraven i språkämnena. 

De utvalda lärarna undervisar mellan årskurs 4 och 9. De deltagande lärarna har varierande 

erfarenhet av antal undervisningsår men samtliga har minst några års erfarenhet och samtliga 

har även erfarenhet av att tjänstgöra på andra skolor där elevgrupperna är betydligt mindre. 

Tre av lärarna är behöriga medan en är obehörig men har en lärarexamen från sitt 

ursprungsland där hon även varit verksam som lärare. 

	

 Gemensamt för informanterna är, att eftersom de arbetar på samma skola och varje våning är 

utformad på samma sätt vad gäller lokaler, så har de samma förutsättningar vad gäller  

undervisningslokaler. I anslutning till varje klassrum finns två grupprum vilka rymmer max. 

10 elever. Detta innebär att vid de tillfällen klassen är 40 elever med två pedagoger kan man  

inte dela upp klassen i två lika stora grupper eftersom lokalerna sätter en gräns.   

 

Kontakt med informanterna togs antigen via mejl eller muntlig direktkontakt. Fem lärare blev 

tillfrågade och samtliga tackade ja till att delta i studien. På grund av praktiska omständigheter 

som schema och tid genomfördes dock inte femte intervjun.  

 

Dataanalysmetod	
De inspelade intervjuerna lyssnades först igenom för att sedan transkriberas. Vart enda ord 

transkriberades dock inte, d.v.s. inte vart enda ord utan det som  rörde studiens ämne skrevs 

ned. Därefter lästes de nedskriva intervjuerna igenom. Nästa steg var att analysera utsagorna 

från respektive informant. Varje intervjufråga fick utgöra ett tema t. ex. hur lärarna samlar 
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underlag till sina bedömningar. Svaren från respektive informant samlades under de olika 

teman. För att underlätta analysen fick varje tema en egen färg. Informanternas svar 

markerades med respektive temas färg, varefter informanternas svar markerades i texten 

utifrån temats färg.34 Allt som sades om exempelvis fråga ett letade jag upp i materialet och 

markerade det med en viss färg.  

 

 Under intervjuerna framkom det även andra intressanta aspekter med stora elevgrupper. 

Aspekter som inte rör själva forskningsämnets kärna men vilka är intressanta och tänkvärda.  

Dessa faktorer berörs i diskussionsavsnittet eftersom jag anser att de kan vara frågor som är 

viktiga för framtida forskning.  

 

Etiska	överväganden	
Informanterna har vid förfrågan om att medverka blivit informerade om uppsatsens ämne, 

nivå, vid vilket universitet uppsatsen kommer att publiceras samt att de kommer att 

avidentifieras.  Denna information upprepades vid intervjutillfället. 

 

 Samtliga informanter undervisar vid samma skola men skolans namn nämns inte i texten och 

ej heller orten där skolan ligger. Informanternas namn är fingerade i uppsatsen. Möjligtvis 

kunde informanternas undervisningsämne ha utelämnats för att anonymisera lärarna 

ytterligare med det är av betydelse att respektive ämne nämns eftersom det är viktigt för 

studiens syfte. De olika undervisningsämnen har olika förutsättningar såsom antal 

undervisningstimmar per vecka vilket påverkar lärarens bedömningspraxis exempelvis. 

Det finns, enligt de forskningsetiska principerna, fyra huvudkrav att följa vid forskning.35 

• informationskravet 

• samtyckeskravet 

• konfidentialitetskravet    

• nyttjandekravet 

Vilket nämndes i början så har samtliga informanter blivit informerade om studiens syfte och 

tillfrågade om de vill delta samt att de kommer att intervjuas och samtalet kommer att spelas 

in. Före intervjun har de fått ta del av de frågor som jag kommer att ställa under samtalet. 

Informanterna har tillfrågats före intervjuerna om de vill delta enligt samtyckeskravet. Om de 
																																																													
34Larsen,	Metod	helt	enkelt,	104.	
35	Forskningsetiska	principer	
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hade velat avbryta intervjuerna så hade de haft möjlighet att göra så vilket de har blivit 

informerade om att kunna göra. 

 

Personuppgifter om informanterna har behandlats varsamt. Det finns inga personuppgifter 

registrerade på papper utan deras namn är fingerade. De inspelade intervjuerna har först över 

till en dator. Datorn har ett kodlås och förvaras i ett låst rum. Slutligen vad gäller 

nyttjandekravet kommer denna studie inte att användas för kommersiellt bruk utan endast för 

forskningssyfte.36 

 

 

																																																													
36Ibid 



	

19	
	

Metoddiskussion	
Valet att genomföra kvalitativa forskningsintervjuer har sina för- och nackdelar. Nackdelen är 

att underlaget blir litet eftersom antalet personer som intervjuas är få eftersom kvalitativa 

intervjuer är tidskrävande att genomföra. Samtidigt kan svaren bli omfattande och det finns 

tid för informanten att utveckla sina svar och forskaren kan ställa följdfrågor. 

Intervjuerna spelades in vilket kan ha sina nackdelar. Det kan hämma samtalet och därmed 

förstöra intervjun genom att skapa en konstlad situation.37 Dessutom blir efterarbetet 

tidskrävande med ett väldigt omfattande datamaterial som ska bearbetas. Fördelen med 

inspelning är dock att frågeställaren kan fokusera på svaren och fungera bättre som lyssnare. 

Men efterarbetet blir tidskrävande eftersom varje intervju ska lyssnas igenom och skrivas ned. 	

Intervjuerna består av enskilda intervjuer vilket har sina för- och nackdelar. Fördelarna är 

bland annat att informanten inte utsätts för grupptryck utan kan uttrycka sina egna åsikter och 

tankar utan att känna sig påverkad av en grupp.38 Samtalet kan bli mer öppet och personligt. 

Nackdelarna å andra sidan kan bli att intervjuaren kan komma att spela en för stor roll, kanske 

t.o.m. ta över samtalet. Eftersom fler individuella intervjuer ska genomföras blir forskningen 

dessutom mer tidskrävande.39	

 I studiens första skede fanns det med fler frågeställningar och fler frågor i intervjuerna. Syftet 

var att även ta reda på hur lärarna samlar in information om elevernas skriftliga färdigheter. 

Men allt eftersom arbetet fortskred insåg jag att det var lärarnas bedömningspraxis om 

elevernas muntliga kunskaper som var det intressanta.   

För att nå en större kunskap i ämnet hade det varit värdefullt att få intervjua fler lärare.  Men 

det hade inte varit möjligt att bredda urvalet eftersom den berörda skolan i studien är den enda 

i kommunen med elevgrupper på upp till 40 elever.  

Elevernas perspektiv på bedömning hade varit intressant att få ta del av. Exempelvis hade 

elever kunnat få besvara enkäter. Det hade dock blivit tidskrävande efterarbete eftersom 

enkäter ska sammanställas och analyseras.  Eftersom få lärare har intervjuats i denna studie 

kan det vara svårt att dra några större slutsatser av lärares bedömningspraktiker men resultaten 

ger dock en insikt i vad det innebär att bedöma elevers muntliga förmåga i stora klasser.	

																																																													
37Harboe, Grundläggande metod, 115. 
38Ibid, 61. 
39Ibid, 61. 
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Slutligen kan man diskutera om jag som intervjuare har haft förutbestämda åsikter i ämnet 

och därmed omedvetet styrt intervjuerna på något sätt eftersom jag själv undervisar stora 

elevgrupper. Den risken kan ha funnits men jag har hållit mig till frågorna och låtit var och en 

av informanterna ta sin tid att svara på respektive fråga utan att försöka påverka svaren. Vissa 

av informanternas svar är mer omfattande och mer utvecklande varför deras svar har fått mer 

utrymme. Samtliga informanter har fått samma frågor och ungefär samma tid. Det har inte 

funnits tidspress vid någon av intervjuerna utan alla lärare har fått samma möjlighet att 

utveckla och fördjupa sina svar.	
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Resultat	och	analys	
 

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen kring lärarnas bedömningspraktiker i stora 

elevgrupper vad gäller elevernas muntliga förmågor. Fyra frågor har legat till grund för 

intervjuerna med de fyra ämneslärarna. Första informanten är Karin som undervisar 

undervisar årkurs 5 i svenska. Hon ansvarar för två klasser med ca. 40 elever i respektive 

klass. Vid de flesta lektionspassen har hon en resurs som hjälp men det är Karin som har 

huvudansvaret för samtliga elever och ska göra bedömningarna. Andra informanten är Lisa 

vars ämne är engelska. Hon ansvarar för årskurs 6-7, två klasser i varje årskurs med ca. 40 

elever i varje klass vilket blir ca. 160 elever totalt. Liksom Karin har Lisa en resurs till hjälp 

vid merparten av passen. Tove, tredje informanten, undervisar också engelska men i årskurs 5 

och ansvarar för två klasser med ca. 40 elever i respektive klass. Den fjärde och sista 

informanten, är ämnesläraren Mia som är spanskalärare i årskurs 7 t.o.m. årskurs 9. 

Gruppstorlekarna varierar i spanska men den största klassen är årkurs 7 som består av ca 36 

elever medan årskurs 9 endast är 10 elever. Förklaringen menar Mia är att efter årskurs 7 

slutar vissa elever att läsa moderna språk av olika anledningar. Efter årskurs 8 slutar 

ytterligare elever. Liksom de övriga lärarna har Mia en resurs till hjälp under vissa språkpass.  

 

Ämneslärarnas	tillvägagångssätt	för	att	samla	information	om	elevernas	
muntliga	kunskaper	
För att kunna bedöma en elevs muntliga förmåga förutsätts att eleven vågar kommunicera, 

framföra presentationer eller på något annat sätt visa sina muntliga kunskaper.  Vad som 

framkommer vid samtliga intervjuer är att lärarna har funnit att de flesta elever ogärna vill 

prata inför stor grupp. I ämnet svenska är det dock lättare för eleverna att våga prata och 

diskutera. Vi kanske kan utgå ifrån att det beror på att svenska är modersmålet för majoriteten 

av eleverna, ett språk de känner att de behärskar och därför vågar prata svenska inför hela 

klassen. Men fortfarande kan elever känna sig obekväma att uttrycka sig på svenska i helklass 

enligt Karin som undervisar svenska i åk. 5. Att göra bedömningar i helklass under lektionstid 

kommenterar Karin på följande sätt ” Det är ju jättesvårt att sitta och bedöma under 

lektionstid egentligen när man har diskussionsfrågor eller någonting. Då kan det vara svårt 

att sätta bedömningar där för då hinner man inte anteckna eller skriva på samma sätt.” 
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 Lösningen på att kunna samla underlag och information om varje elev är att ta in eleverna i 

små grupper vilket är nödvändigt och Lisa som undervisar i engelska förklarar varför: ” Det 

är jättesvårt i stor klass för det är ingen som vill prata och jag skulle heller inte vilja göra det 

i en klass med 40 elever.” Men att ta in elever i mindre grupper är tidskrävande och därför 

sker det endast en gång per termin. Dessa tillfällen är examinerande, d.v.s.  de ligger till grund 

för betyg eller omdöme. Vid dessa tillfällen sitter Lisa med grupper på tre till fyra elever och 

samtalar på engelska med dem. Hon anser att hon skulle vilja ha mer tid för dessa samtal 

eftersom, enligt vad hon säger. ”Jag hinner kolla att det är godtagbart, är det inte godtagbart. 

Ibland blir det bara att sitta och prata svenska, de har inte kunskapen, de kan inte. Då vill 

man sitta mer men då måste man till en annan grupp och kolla.”  Tove som också undervisar 

i engelska har haft fördelen att kunna plocka ut elever för samtal under sina resurstimmar, 

d.v.s.  när hon är resurslärare i ett annat ämne men till de elever vilka hon har engelska med, 

och därmed fått mer tid till förfogande. Men trots det hinner hon inte mer än en gång per 

termin att ta ut elever i små grupper vilka oftast består av  två elever. Varje samtal tar ca. 20 

minuter men med vissa kan det ta längre tid eftersom de kan behöva längre tid att komma på 

vad de ska säga på engelska. Tove ger eleverna olika ämnen att samtal om men om eleverna 

har svårt eller sagt för lite om varje ämne brukar hon avsluta samtalet med frågor om t. ex 

deras fritid för att få ett bredare bedömningsunderlag.  Tove har i motsats till sina kollegor 

spelat in samtalen med eleverna och förklarar fördelarna med denna metod ”Det är en stor 

fördel att kunna göra så, speciellt när det gäller elever som jag är osäker på hur jag ska 

bedöma dem. Då kan jag gå tillbaka och lyssna på samtalen. Och ibland ju kan det muntliga 

väga upp en elev som är svag på att skriva.” Spanskaläraren Mia tar ut eleverna parvis men 

har till sin hjälp en behörig spanskalärare och tillsammans bedömer de eleverna vilket sker en 

gång per termin. 

 

Att ta ut eleverna i smågrupper är det huvudsakliga bedömningstillfället för elevens muntliga 

kunskaper i respektive ämne men inte det enda. Lärarna försöker även under lektionstid när de 

är helklass att samla information vilket sker på olika sätt. Mia till exempel inleder vissa 

lektioner med att skriva en rad frågor på tavlan, t ex. vad är klockan på spanska. Därefter 

väljer hon ut en elev att svara och för samtidigt anteckningar. Karina drar namnstickor för att 

få fler elever att svara, elever som vanligtvis inte räcker upp handen måste på så vis svara.  

Inom arbetslaget är det vanligt att lärarna använder sig av namnstickor vilket eleverna är vana 

vid och accepterar. Samtliga elever måste vara beredda att just deras namn dras och måste 

därför svara. Vissa elevers muntliga förmåga kan Karina kännas sig osäker på, varför hon 
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ibland medvetet drar deras namn oftare. Det ser ut som slumpen men det är ett sätt att få 

elever som sällan räcker upp handen att yttra sig oftare. Tove använder sig av samma metod 

men understryker samtidigt att hon inte använder namnstickor vid frågor som kräver ett längre 

och avancerat svar eftersom. ”Jag vill inte få nå’n elev att känna sig dålig. Jag vet vilka elever 

som klarar av att svara på lite svårare frågor.” Högläsning är ett annat sätt att lyssna på 

elevers muntliga färdighet och där måste samtliga elever läsa. Finns det elever som absolut 

inte vill respekteras det men det är sällan någon elev vägrar läsa. 

 

Lisa har låtit eleverna, gruppvis, spela in små videofilmer på engelska vilket har varit 

uppskattat av eleverna. Men videoinspelningarna ska endast ses som ett komplement påpekar 

Lisa eftersom hon anser att för att kunna göra en ordentlig bedömning ska man kunna samtala 

med eleverna och kunna ställa följdfrågor. Och det är genom att kommunicera med eleven 

som eleven kan visa hur man kan använda sig av strategier. D.v.s. när t.ex. eleven inte 

kommer i håg de korrekta orden eller fraserna på engelska ska eleven kunna omformulera sig 

eller använda synonymer för att göra sig förstådd. Strategilösning är ett kunskapskrav som ska 

bedömas40. Lisa undervisar även årskurs 7. I årskurs 7 har eleverna möjlighet att välja 

engelska som språkval. Dessa elever träffar Lisa således oftare. Under språkvalslektioner 

passar hon på att samla ytterligare information om dessa elevers kommunikativa förmåga.  

 

Anser	lärarna	att	de	kan	samla	tillräckligt	med	information	om	varje	elev	
för	att	få	ett	bra	underlag?	
De fyra lärarna var inte eniga kring huruvida de kände att de lyckades samla tillräckligt med 

information om varje elevs muntliga förmåga för att få ett bra betygs- eller 

bedömningsunderlag. Lisa ansåg att det inte fanns tillräckligt med tid att göra grundliga 

bedömningar av elevens muntliga förmåga utan det fanns endast tid att avgöra om eleven 

hade godtagbara eller icke godtagbara kunskaper.  En faktor som Lisa ansåg försvårade 

bedömningsmöjligheterna ytterligare var schemat. Årskurs 6 hade engelska tre gånger 40  

minuter i veckan, visserligen ett pass i halvklass, men Lisa fann att tid försvann med de korta 

passen och förklarade varför. ”Jag tycker att det är bara 25 minuter effektiv arbetstid som 

man hinner göra någonting på. Det tar tio minuter innan alla kommer in och sitter ner.” 

Karina svarade däremot att underlaget blev tillräckligt trots att hon uttryckte att det fanns 

svårigheter under lektionstid i helklass. Karina tog också in elever i smågrupper men dock 
																																																													
40	Skolverket,	Lgr11,	34.	
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större grupper än vad de övriga lärarna hade: ca 10 elever som fick göra presentationer. Under 

tiden antecknade Karina. Trots Karinas positiva svar var hon dock inte helt och hållet nöjd 

med situationen eftersom hon tillade följande.” ...vissa elever måste man ändå sitta och 

fundera lite omkring, lite fler vändor, vissa är ju ändå helt självklara. Dom vet man att dom är 

ju på den här nivån. Men sen finns det ju vissa elever som man är lite osäker på. Man hade 

egentligen velat ha mer möjligheter att faktiskt sätta ett underlag på vissa elever.” I motsats 

till ämnet engelska med sina två timmar undervisningstid i veckan har Karina fem timmar 

svenska i veckan med varje klass vilket resulterar i mer tid att kunna bedöma.	

	

Tove liksom Lisa har endast två timmar undervisningstid i veckan per elevgrupp. Trots att hon 

får använda resurstimmar till att ta ut elever på samtal ansåg hon ändå att tiden var för knapp. 

En gång per termin ansåg Tove vara för få gånger eftersom eleverna borde få fler tillfällen att 

visa upp sina språkkunskaper enligt Tove. Ett pass i veckan är eleverna indelade i grupper och 

är lite färre till antalet, ca 27 elever. Under dessa pass genomfördes ibland muntliga övningar 

då Tove gick runt och lyssnade på eleverna men hann inte anteckna. Hon försökte rikta in sig 

på elever vars muntliga färdighet hon kände sig osäker på. Fjärde informanten: Mia som 

undervisar spanska var dock nöjd med sina underlag för bedömning och ansåg dem 

tillräckliga och grundliga. Moderna språk har å andra sidan en timme mer i veckan i 

undervisningstid jämfört med engelskan. Om det hade betydelse för en bra bedömning 

framkom inte och de muntliga examinationerna genomfördes inte mer än en gång per termin 

men Mia valde samtidigt ut elever att svara i helklass under hela terminens gång. 

	

Lärarnas	önskemål	om	bättre	förutsättningar	för	att	samla	bra	underlag	till	
bedömning.	
Gemensamt för samtliga fyra informanter var att ansvara över mindre elevgrupper för att 

skapa bättre förutsättningar för bedömning. Vad som ansågs vara ett lämpligt antal rådde 

detdock delade meningar om. Mias gräns gick vid 20 elever, Lisa tyckte att 25 elever vore 

hanterbart medan Karin önskade 15 elever men att upp till 20 elever var acceptabelt. Tove 

däremot ansåg att 30 elever går bra men under förutsättning att två behöriga engelskalärare 

ansvarar för gruppen och att man kan dela upp gruppen på hälften när man så önskade för att 

det ska passa lektionens innehåll. En sådan uppdelning förutsätter att det finns anpassade 

lokaler i nära anslutning till klassrummet. 
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De argument som lärarna framförde för mindre elevgrupper var: mer hanterbart, lättare att se 

varje elev, läraren kan bedöma eleverna under helklassituation och eleverna känner sig 

bekvämare och vågar prata inför varandra. En av lärarna tillade emellertid att mindre 

elevgrupper innebär inte alltid att förutsättningarna för den muntlig kommunikationen blir 

problemfria eftersom klassrumsklimatet måste också vara så pass bra att alla elever vågar 

yttra sig.	
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Diskussion	och	slutsatser	
 

Syftet med denna studie var att söka kunskap hur lärare bedriver sin bedömningspraxis i stora 

elevgrupper för att kunna göra summativa bedömningar om elevernas muntliga färdigheter. 

Vilka utmaningar och svårigheter ser lärarna och hur går de till väga för att samla information 

om varje enskild elevs muntliga kunskaper var de huvudsakliga frågorna jag sökte svar på. De 

slutsatser  som studien har lett fram till kan sammanfattas i följande punkter: 

 

1. Det är svårt att få alla elever att våga uttrycka sig muntligt när de befinner sig i stora 

grupper. 

2. För att kunna göra bra och korrekta bedömningar om varje elevs muntliga kunskap 

krävs det att eleverna tas ut i mindre grupper för samtal eller presentationer vilket sker 

en gång per termin i respektive ämne. Dessa tillfällen blir examinerande.  

3. Samtliga lärare vill undervisa och ansvara för mindre elevgrupper eftersom de anser 

att det blir lättare att se och bedöma alla eleverna. De muntliga bedömningstillfällena 

skulle bli fler med mindre elevgrupper eftersom fler elever skulle våga prata i en 

mindre grupp anser informanterna. 

 

Det är när eleverna tas ut i mindre grupper som den huvudsakliga informationen om elevens 

muntliga färdighet blir till underlag för betyg och bedömning, med andra ord blir dessa 

tillfällen examinerande. Andra tillfällen i helklass förkommer också men blir inte lika 

betydande men utgör dock ett viktigt komplement. Man kan därmed konstatera att eleven har 

få tillfällen att visa upp sina muntliga färdigheter. När eleverna samlas i små grupper för att 

kanske samtala om ett ämne på engelska eller på spanska som läraren har bestämt kan det 

finnas flera faktorer som påverkar elevens resultat: hur eleven uppfattar uppgiften, hur eleven 

tar sig an den, gruppsammansättningen och nervositet.41 Samtalssituationen kan upplevas 

konstlad och ämnet svårdiskuterat av eleven. Om då detta är ett av de få tillfällen som eleven 

har att visa upp sina språkkunskaper kanske det tillfället inte ger eleven rättvisa. 

 

 Elever som går i årskurs nio, d.v.s. sista året i grundskolan, kommer att få slutbetyg från 

grundskolan. De nationella proven kan kanske vara de enda bedömningstillfällena som ska 

																																																													
41Sandlund, Sundqvist ”Att tala under test och testa tal” 
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ligga till grund för slutbetyget. Slutbetyget fungerar som ett urvalsinstrument  för att kunna bli 

antagen till ett gymnasieprogram. Med andra ord blir ett sådant provtillfälle high stakes 
42eftersom det får konsekvenser för eleven. Om elevens slutbetyg är för låga kanske eleven  

inte kommer in på det gymnasieprogram som hen söker. Bedömningstillfällena som ligger till 

grund för betygen ska helst vara flera och enligt styrdokumenten kan dessa tillfällen vara i 

princip alla möten mellan elev och lärare.43 Är det den muntliga förmågan som ska bedömas 

kan det handla om exempelvis klassrumsdiskussioner, rollspel eller när läraren pratar med 

eleven och eleven visar prov på att kunna resonera och göra jämförelser. Ju fler tillfällen en 

elev får att demonstrera sin muntliga förmåga desto fler bedömningstillfällen för läraren.  

 

Denna studie har visat att de muntliga bedömningstillfällena är få i stora klasser eftersom 

många elever inte vågar uttrycka sig i stora gruppsammanhang och läraren hinner endast 

fokusera på vissa elever under ett lektionspass, vilket tidigare forskning visat 44. Med andra 

ord blir de muntliga bedömningstillfällena få men kan icke desto mindre spela en stor roll i 

den summativa bedömningen. 

 

																																																													
42 Skolverket, Kunskapsbedömning, vad, hur och varför, 41. 
43 Klapp, Bedömning, betyg och lärande,131. 
44	Blixt,	Urbaniseringens	relation	till	klasstorlek,	23.	



	

28	
	

Egna	reflektioner	och	övriga	aspekter	
 

Utifrån mina egna erfarenheter som undervisande språklärare i stora klasser har det varit 

intressant och lärorikt att få ta del av kollegor som undervisar under liknande förutsättningar. 

I många avseenden delar vi samma tankar och åsikter vad gäller svårigheterna och de 

utmaningar i att kunna göra rättvisa bedömningar om varje enskild elevs muntliga förmåga. 

Vad som sedan kan skilja är själva bedömningspraxis men att ta ut elever i små grupper för att 

kunna samla relevant information om elevens muntliga kunskap är något som samtliga 

informanter praktiserar. En önskan om att få undervisa mindre elevgrupper var även något 

som samtliga deltagare framhöll.  

 

Under intervjuerna framkom andra intressanta och viktiga aspekter som visserligen inte berör 

studiens forskningsfrågor men som är betydelsefulla och intressanta för framtida forskning. 

En aspekt var relationen mellan lärare och elev. En av lärarna belyste problemet med att hinna 

skapa bra relationer med samtliga elever i stora klasser. Enligt Hatties studie45 är relationen 

mellan lärare och elev en väldigt betydelsefull faktor för elevens lärande. När Hattie själv 

genom åren har frågat olika personer om vilka lärare som har betytt mest för deras lärande så 

svarar de entydigt: lärare som skapat bra relationer med dem. Utifrån denna vetskap kan det 

bli en svårighet att lyckas skapa relationer med så många elever. Lisa t ex. som undervisar 

fyra klasser i engelska och har två undervisningstimmar i veckan med respektive klass får inte 

så mycket tid att skapa goda relationer med varje elev. Varje elev kan behöva bli sedd och 

hörd, bekräftad med andra ord. Men i en grupp på 40 individer kan det bli svårt för pedagogen 

att se och bekräfta  alla. Vissa elever kräver dessutom mer uppmärksamhet på bekostnad av att 

andra elevers får mindre uppmärksamhet. 

 

Ytterligare en aspekt som kom fram under intervjuerna var svårigheten i att identifiera de 

elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Samtliga lärare ansåg att det 

tog minst en termin innan de upptäckte alla de elever som kan behöva någon form av extra 

anpassning och det kan handla om exempelvis extra tid vid prov, uppläsning av frågor, 

individuella instruktioner eller överhuvudtaget väldigt omfattande stöd. 

 

																																																													
45 Hattie, Synligt lärande, 28. 
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För att återknyta till inledningscitatet som konstaterar att proven och läxförhören fortfarande 

utgör de viktigaste bedömningsunderlagen enligt skolverkets rapport, kan man samtidigt läsa i 

rapporten att detta tillvägagångssätt håller på att förändras. Det finns ett ökat intresse för att 

använda andra bedömningsinstrument än skriftliga prov men att förändringarna i 

bedömningspraxis går långsamt.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
46 Skolverket, Hur ser bedömningspraxis ut i Sverige? 
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 Bilaga	
Frågor till intervjuerna. 

 
1.Hur samlar du underlag för den muntliga färdigheten, d.v.s. elevens förmåga att kunna 
uttrycka sig, använda strategier etc.? 
 
2.Känner du att det finns tid och möjlighet att bedöma varje elev i klassen på ett tillräckligt 
bra sätt så att du känner dig nöjd? 
 
3.Om du svarar nej, varför inte? 
 
4.Om du fick styra, hur skulle du vilja att förutsättningarna såg ut i klassen för att göra bra 

och grundliga bedömningar för varje enskild elev?		


