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Sammanfattning 

Lärare använder sig av allt från summativ bedömning och fingertoppskänsla till 

beprövad didaktisk erfarenhet och formativ bedömning, när elevers kunskaper ska 

bedömas. Forskning visar att den största framgången för elevers lärande och 

kunskapsutveckling sker då formativ bedömning används.  

Syftet med denna studie är att studera hur blivande lärarstudenter beskriver lärares 

bedömningspraktiker under den verksamhetsförlagda utbildningen. Vad upplever 

studenterna i praktiken av lärares bedömning jämfört med teorin från lärarutbildningen? 

Det empiriska materialet, bestående av 18 examinationsuppgifter från lärarstudenter i 

Didaktik II, sammanställs och tolkas med inspiration utifrån det hermeneutiska 

tankesättet. Studenttexterna tolkas utifrån de begrepp som studenterna enligt 

examinationsuppgiften förväntades att studera från sin VFU- verksamhet. Det empiriska 

materialet beskrivs, analyseras och resultatet jämförs i relation till forskningsfrågorna. 

Resultatet av undersökningen visar att lärare inte alltid gör som de säger samt att 

studenterna visar att de ännu inte helt erövrat den praktiska erfarenheten, som en lång 

lärarpraktik innebär. Studenterna har emellertid med sig de senaste teorierna om 

bedömning av och för elevers lärande och kunskapsutveckling. Denna studie visar att en 

viss diskrepans tycks råda mellan teori och praktik. 
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Kapitel 1 Bakgrund  

Det första kapitlet inleds med en kort redogörelse för vårt intresse av lärarbedömning.  De 

styrdokument och riktlinjer som lärare i skolans verksamhet har att förhålla sig till 

beskrivs också. Kapitlet avslutas med en redogörelse för syftet med studien och de 

formulerade forskningsfrågorna. 

Inledning  

Implementering av en ny läroplan tar 10–15 år, ibland ännu längre innan man ser 

resultatet av beslutade reformer. Detta skriver Åsén (2013) i en ny rapport från 

Skolverket, där han refererar till Haug. Det föranleder oss att i nästa steg fundera över 

ur väl förankrad formativ bedömning egentligen är i dagens skola.  

 

Vad som gjorde oss intresserade av hur lärare bedömer är att bedömningen kan göras på 

så många olika sätt. Vi frågar oss hur lärare förhåller sig till styrdokumenten och hur 

likvärdig bedömningen egentligen är. Ser lärare samma saker och bedömer lärare det 

som ska bedömas? Sker bedömning fortlöpande formativt eller mer summativt vid ett 

fåtal tillfällen och hinner lärare dokumentera? Hur väl förmedlar lärare sin bedömning 

till eleven och dess vårdnadshavare så att eleven blir delaktig i sin kunskapsutveckling. 

 

Till skolans verksamhet kommer VFU-studenten från universitetet med de senaste 

forskningsrönen inom formativ och summativ bedömning. Samtidigt ska lärarna ute på 

fältet delge VFU-studenterna praktisk och didaktisk handledning. Vad får då VFU-

studenterna se och uppleva av praktisk bedömarpraktik? 

 

Vi är därför nyfikna på hur VFU-studenter beskriver lärares bedömning i skolans 

verksamhet. 

Styrdokument och riktlinjer 

Vår studie behandlar hur studenter beskriver lärares bedömning. Vad har läraren för 

styrdokument och riktlinjer att förhålla sig till? 

 

I läroplanen Lgr 11, Skolverket (2011), tydliggörs under kapitlet En likvärdig utbildning 

att undervisningen ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. 

 

I Övergripande mål och riktlinjer tydliggörs att läraren ska organisera och genomföra 

arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar samt att den egna 

kunskapsutvecklingen går framåt. 
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Vad gäller Elevernas ansvar och inflytande ska läraren utgå från att eleverna kan och 

vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan. 

 

I kapitlet Bedömning och betyg tydliggörs att betyget uttrycker i vad mån den enskilda 

eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne, vilket 

tangerar vår studie vad beträffar summativ bedömning. 

 

Skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa 

egen och andras bedömning i relation till de egna förutsättningarna, vilket relaterar till 

formativ bedömning i vår studie. 

 

Läraren ska vidare genom utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen 

främja elevernas kunskapsmässiga utveckling. Läraren ska allsidigt utvärdera varje 

elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen 

samt informera rektorn. Vid betygssättningen ska läraren utnyttja all tillgänglig 

information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven samt 

göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper. 

 

År 2006 ändrades Grundskoleförordningen vilket innebar att alla elever skulle ha en 

individuell utvecklingsplan d.v.s. IUP. År 2008 kompletterades den individuella 

utvecklingsplanen med skriftliga omdömen (Skolverket, 2007; 2009). 

Enligt en rapport från Skolverket (2008) tydliggörs att den individuella 

utvecklingsplanen både skall ha ett formativt och ett summativt syfte, vilket är de 

centrala begreppen inom bedömning som vi återkommer till i vår studie.  

 

I ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet den 6 februari 2013 aviseras att 

Regeringen har för avsikt att lägga en proposition till Riksdagen angående lagändringar 

för att minska lärarnas administrativa arbete. Regeringen föreslår att skollagens krav på 

skriftlig information förändras, vilket innebär att IUP avskaffas helt i årskurserna 6-9 

där eleverna får betyg varje termin. I årskurserna 1-5 blir IUP kvar, men ska däremot 

skrivas minst en gång per läsår istället för en gång per termin. Detta ska träda i kraft 

enligt samma pressmeddelande under läsåret 2013/14. 

Syfte och problem  

Syfte 

Syftet med denna studie är att tolka hur VFU-studenter beskriver lärares bedömning i 

skolans verksamhet. 

 

Forskningsfrågor 

- Hur väl stämmer teori och praktik enligt studenterna? 

- Vari ligger studenternas kritik i hur det borde vara? 
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv  

I detta kapitel redogörs för vårt förhållningssätt till det empiriska materialet, bestående 

av 18 texter, där studenter beskriver lärares bedömning. Det faller sig naturligt att 

inspireras av hermeneutikens tankesätt som handlar om att tolka, förstå och förmedla 

upplevelser av olika fenomen, (Ödman, 2007).  

 

Vidare i kapitlet redogörs för innebörden av hermeneutiken och dess förhållningssätt i 

tolkningsprocessen. De begrepp som är centrala för lärares bedömning och även är 

beskrivna i studenternas examinationsuppgift förklaras också.  

 

Kapitlet avslutas med tidigare forskning där hermeneutikens tankesätt genomsyrar olika 

studier men där det är lärarstudenter som står i forskarens fokus. Dessutom redovisas en 

undersökning från 2006 utförd av Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet som 

omfattar vad lärarstudenter tycker om sin lärarutbildning. 

Hermeneutikens inriktning  

Ordet hermeneutik har sitt ursprung i den grekiske guden Hermes, som tolkade 

gudarnas budskap åt människorna. 

 

Nationalencyklopedin, NE, förklarar ordet hermeneutik från grekiskans hermēneutikē´ 

'tolkningskonst', av hermēneuō 'tolka', 'förklara', 'utlägga', 'uttyda' d.v.s. som läran om 

tolkning. Ordet tolka förklarar NE som att utläsa och i ord uttrycka innebörd av något 

samt att muntligt översätta från ett språk till ett annat. 

 

Ödman (2007) liknar tolkningsprocessen vid en bild, hur det är att lägga ett pussel, där 

de små bitarna successivt läggs ihop och blir till en enhet och till slut bildar en 

sammanhängande bild, där allt blir till ett självklart och entydigt mönster. Han menar 

vidare att man hela tiden gör sådana tankerörelser mellan del och helhet i 

tolkningsprocessen, precis som man gör i ett pussel.  

 

Denna tolkningsprocess som introducerades av Friedrich Ast (1778-1841) samt 

Schleiermacher (1768-1834) är central inom hermeneutiken och kallas för Den 

hermeneutiska cirkeln. Dilthey (1833-1911) fördjupade detta begrepp och jämförde 

samspelet mellan del och helhet med uttrycket “meningen med livet”. Det innebär att en 

enda upplevelse kan förändra livet så kraftigt att det som tidigare föreföll meningsfullt 

blir meningslöst, samtidigt som en förfluten, tämligen alldaglig händelse plötsligt kan få 

en ny mening, (Ödman, 2007). 

 

Vidare skriver Ödman att förutom samspelet mellan del och helhet är förförståelsen 

viktig. För att förstå måste vi ha en förförståelse eller som Ödman formulerar det: “utan 
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förförståelse inget problem och inget som kan ge ledtrådar” (s. 102). I samspelet mellan 

förförståelse och förståelse, medvetet eller omedvetet, skapar vi en ny mening och 

därmed utvecklar vi en ny förförståelse och omtolkar vår verklighet och lär oss att förstå 

den på ett nytt sätt inom den hermeneutiska cirkeln, (Ödman, 2007).  

 

Genom ständiga omtolkningar kan den enklaste företeelsen föras in i allt större helheter, 

samtidigt som vår kunskap om dem blir alltmer preciserad, vilket Radnitzky har 

utvecklat till ett s.k. Spiralbegrepp, (Ödman, 2007).  

 

Ödman sammanfattar att tolknings- och förståelseprocessen saknar början och slut; 

spiralen är oändlig. “Den tolkning vi så gärna betraktar som slutgiltig kommer att 

omformuleras åtskilliga gånger under vårt liv”, (s. 107). 

Förhållningssätt inför tolkningen av empiriskt material 

Det empiriska material som ligger till grund för vår studie är studenters 

examinationsuppgifter. Westlund (2009) refererar till Ricoeur som talar om betydelsen 

av hur, när och var texter skrivits där tolkningen av en text kan påverkas av huruvida 

författaren varit i en pressad eller stressad situation. Westlund förklarar vidare att texten 

ses som något självständigt i och med att författaren oftast inte kommer i kontakt med 

forskaren.  

 

Westlund skriver att det inte finns någon generell arbetsgång vad gäller analys- och 

tolkningsprocessen inom hermeneutisk forskning. Hon säger att forskare har olika 

förförståelse och därför kan välja olika sätt att förstå och tolka sitt empiriska material.   

Westlund menar att det är viktigt att forskaren är medveten om att alla mer eller mindre 

bär på fördomar och förutfattade meningar som kan påverka tolkningsprocessen. Denna 

förförståelse måste forskaren tydliggöra för läsaren, så att läsaren sedan kan följa med i 

tolkningsprocessen. 

Arbetssättet vid tolkningsprocessen 

Att tolka behöver inte vara svårt enligt Ödman (2007). Det är ganska lätt att skapa flera 

tolkningsalternativ för samma företeelse, men vilken tolkning ska väljas?  

Starkt förenklat finns tre typer av arbetsuppgifter enligt Ödman: 

 

1. Bygga upp ett system av tolkningar som har ett inre sammanhang med varandra. 

Del och helhet ska gå ihop. 

2. Tolkningarna ska på ett rimligt sätt anknyta till tolkningsobjektet. Del och helhet 

ska gå ihop. 

3. Man måste kunna förmedla det man kommit fram till på ett för läsaren begripligt 

godtagbart sätt, dels språkligt genom ett enkelt och tydligt språk, dels genom att 

presentera förförståelsen samt förmedla en omsorgsfull dokumentation och 

argumentation.  

 

Westlund (2009) tar upp ytterligare några punkter som kan användas för att diskutera 

studiens trovärdighet eller validitet. 
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1. Finns ett logiskt sammanhang mellan texternas olika delar? 

2. Finns det delar som motsäger textens huvudlinje? 

3. På vilket sätt kan dessa motsägelser utmana och fördjupa tolkningen? 

4. Kan tolkningen relateras till läst litteratur och forskning om textens huvudtema? 

5. Är tolkningen realistisk med tanke på den miljö där texterna etablerats? 

6. På vilket sätt kan tolkningen vara beroende av en viss tidpunkt, situation eller tidsanda? 

7. Hur har alternativa tolkningar hanterats? (Westlund, 2009, s. 77). 

Centrala begrepp 

Följande begrepp förekommer i studenternas examinationsuppgifter: 

Summativ bedömning 

Björklund Boistrup (2011) förklarar summativ bedömning som en summering vad en 

elev kan vid en viss tidpunkt. De betyg som elever får vid terminsslut är exempel på 

summativ bedömning. 

Formativ bedömning 

Den formativa bedömningen syftar till att utgöra ett stöd för elevernas lärandeprocesser 

och är en del av undervisningen skriver Björklund Boistrup (2011). Vidare skriver 

författaren att den formativa bedömningen också kan innefatta elevens självbedömning 

och vara en viktig del för lärarens planeringsarbete där en dialog förs mellan lärare och 

elev kring lärandeprocesser. 

 

Jönsson (2011) refererar till Hattie & Timperley, (2007); Wiliam, (2007), som beskriver 

tre grundläggande förutsättningar för att formativ bedömning ska uppfyllas. Dessa är att 

man:  

1. känner till målet med undervisningen, 

2. samlar in information om var elevens (eller elevernas) presentationer befinner sig i 

förhållandet till målet, 

3. använder informationen för att antingen ge återkoppling till eleverna, eller förändra 

undervisningen, så att eleverna kan närma sig målet. 

Man kan alltså säga att formativ bedömning svarar på frågorna “Vart ska eleven?”, “Var är 

eleven just nu?” och “Hur ska eleven ta sig vidare?”. (Jönsson 2011, s. 217-218). 

Feedback personlig nivå 

Hattie & Timperley (2007) förklarar att feedback på personlig nivå är vanlig men inte 

effektiv för att öka lärandet. Denna återkoppling riktar sig mot eleven som person men 

svarar inte på frågan hur eleven skall göra för att nå målen. Beröm utan åtföljande 

specifikation är exempel på denna typ av återkoppling.  
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Feedback processnivå 

Hattie & Timperley (2007) förklarar att feedback på processnivå är återkoppling riktad 

mot de processer som används för att lösa en uppgift, exempelvis strategier för 

informationssökning eller analys för att stärka elevens förmåga hur eleven skall göra för 

att nå målen. Till skillnad från den uppgiftsrelaterade återkopplingen som är ytlig och 

där det kan handla om att en lösning är rätt eller fel, är feedback på processnivå 

generaliserbar till andra uppgifter. 

Redskap 

NE förklarar ordet redskap som ett hjälpmedel som man använder när man ska utföra 

ett arbete eller tillverka något.  

Strategi 

NE förklarar ordet strategi bl.a. i överförd betydelse som t.ex. förhandlings- och 

valstrategi. Direkt strategi betecknar förfaringssätt som inriktas direkt på slutmålet, 

d.v.s. som vi vardagligt uttrycker “som ett knep”. 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom området på hur lärarstudenter beskriver lärares bedömning 

ledde oss in på Libris och Google Scholar med följande sökord: lärarstudenter, 

beskriver, uppfattar, lärarbedömning, hermeneutik. 

 

Hur lärarstudenter själva beskriver lärares bedömning i skolans verksamhet har varit 

svårt att hitta tidigare forskning om. Däremot har vi funnit forskning om hur 

lärarutbildare tolkar studenters uppfattning av sin lärarutbildning. Detta ledde oss in på 

dels en magisteruppsats från 2006 och en avhandling från 2000.  

 

Vi refererar även till Arwedson G (2002) Mellan praktik och teori, Tio didaktiska 

berättelser om undervisning, där olika författare beskriver skillnader mellan teori och 

praktik. Vi studerar närmare några texter av Arwedson G B, Fransson samt Morberg. 
 

Genom ett examensarbete, Historia för lärare: En studie av hur ämnesdidaktiken inom 

kurserna Historia för lärare vid Högskolan i Halmstad upplevs av lärarstudenter 

(2007), fick vi vetskap om en undersökning som Lärarförbundet och Lärarnas 

Riksförbund genomförde 2006. Den beskriver lärarstudenters åsikter om 

lärarutbildningen. 

Persson 

Persson (2006) har i sin magisteruppsats studerat studenters uppfattning av begreppet 

lärarkompetens i början och i slutet av sin lärarutbildning. Till nyantagna studenter 

ställdes frågan vad lärare på fältet kan som inte lärarstudenter själva kan. Till avgående 

studenter ställdes frågan vad de kan som inte nyantagna studenter kan samt vad lärarna 

på fältet kan som de avgående studenterna själva inte kan. Perssons inspirationskälla har 

bl.a. varit hermeneutiken. 
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Persson skriver vidare att resultatet visar att de nyantagna studenterna har mycket 

positiva bilder av vad lärare kan. De avgående studenterna har en mer nyanserad bild av 

vad lärare kan. “Det händer alltså något med den personliga utvecklingen och 

studenterna lär sig något om undervisning. Detta något sammanfattas som 

lärarkompetens /.../” (Persson, 2006, s. 2).  Persson skriver vidare att hon funderar över 

vad lärarkompetens egentligen är och inser att mot bakgrund av sin kunskap och 

lärarerfarenhet är frågan än mer komplex. Valet av hennes forskningsfråga avspeglar 

hennes intresse för lärarutbildningens kärna och lärarstudenternas uppfattningar av den. 

 

Med hänvisning till forskarna Lortie (1975) och Rannström (1990), som Persson har 

studerat, bör studenterna göras medvetna om sina egna inre bilder för att kunna 

reflektera över sitt kommande yrke. Även lärare och utbildningsansvariga borde kunna 

dra nytta av dessa bilder och göra dem synliga i avsikt att utveckla innehållet i och 

former för lärarutbildningen. I studien är det alltså studenternas perspektiv som Persson 

försöker förstå. 

 

Persson ifrågasätter i sin studie tidigare forskning som ofta framställer den personliga 

kunskapen som medfödd, något som man har eller saknar och inte som en effekt av 

utbildning. Perssons studenter benämner denna personliga kunskap som lärares 

erfarenhet. Vidare förklarar studenterna lärares bildning som att lärarna kan förstå, 

hantera och ta ställning till nya oförutsedda situationer. 

 

Persson skriver att praktisk kunskap är något som man lär sig genom handling och 

erfarenhet från t.ex. verksamhetsförlagd utbildning men också att systematiskt reflektera 

över vad som har hänt. Persson hänvisar till Dewey som anser att praktik och teori är 

något som man inte kan skilja åt. Praktisk kunskap är något man lär sig genom “trial 

and error”-processer, man lär sig genom handling och genom erfarenhet. 

Persson ställer sig frågan hur lärarutbildare gör för att möta studenternas uppfattning av 

lärarkompetens och vill med sin studie bidra till att synliggöra de uppfattningar som 

förekommer bland studenterna. 

Emsheimer 

Emsheimer har i sin avhandling Lärarstudenten som subjekt och objekt - Kritiskt 

tänkande och disciplinering i lärarutbildning (2000) studerat den problematik som visar 

sig i lärarutbildningen kring förhållandet mellan formning och disciplinering. Å ena 

sidan utforskande och å andra sidan nydanande. Vilka möjligheter ges studenterna att 

utveckla kritiskt tänkande och medverka till förnyelse frågar han sig. 

 

Emsheimer menar att studenterna har svårt att genomskåda det lärarna tänker och 

argumenterar. När argumentationen bakom är dold har de svårt att pröva resonemang 

och förhålla sig kritiskt. De hänvisas då mer till “take it or leave it” vilket försvårar det 

kritiska tänkandet. Eftersom de olika lärarutbildarna representerar olika uppfattningar 

upplever studenterna detta som splittrat och ogenomtänkt och inte som ett erbjudande 

om mångfald vilket försvårar kritisk granskning menar Emsheimer vidare. Han 

poängterar att splittringen mellan mängden stoff och olika intressen i utbildningen 
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måste kunna organiseras så att studenternas kritiska tänkande underlättas. En vidare 

utveckling av studenternas kritiska tänkande är att problematisera att den enskilda 

läraren som förebild inte är den enda tänkbara utan ett exempel på hur man kan 

undervisa. 

 

Emsheimer skriver att studenterna framför en hel del kritik mot utbildningen. Å ena 

sidan känner de sig infantiliserade, å andra sidan har utbildningen inneburit att de 

kommit in i nya sfärer och överskridit sig själva. 

 

Emsheimer anknyter till Deweys reflektionsbegrepp, som liknar en pendelrörelse med 

utgångspunkt i barnets/studentens erfarenheter och reflektionen från det oklara, 

mystiska i ett syfte att uppnå klarhet. I lärarutbildningen menar Emsheimer vidare att 

teorierna om lärande står för det som redan är ordnat, medan lärarstudenternas 

praktikerfarenheter utgör det oklara. Reflektionen menar han kan utvecklas i ett 

pendlande förhållande mellan bearbetning av studenternas “oklara erfarenheter” och 

utbildningens principiella strukturer.  

 

I slutdiskussionen skriver Emsheimer att det i praktikhandledningen är viktigt att 

lärarutbildare och lärarstudenten gemensamt utforskar sammanhangen där 

lärarstudenten är indragen, istället för att lärarutbildaren till övervägande del ger sin 

ordning.  

 

Emsheimer ställer slutligen frågan om lärarutbildaren är beredd att ställa makten över 

kunskapen till förfogande. 

Arfwedson G B 

Arfwedson G B (2002) beskriver hur lärare, sett ur ett annat perspektiv, ska kunna 

medvetandegöras till reflekterande praktiker. Enligt författaren råder det en diskrepans 

mellan teori och praktik. Hon refererar till Schwab som förklarar att det egentligen 

också behövs praktisk konst som ett komplement för att kunna tillämpa teorin. Det 

handlar om konsten att kunna identifiera skillnaderna mellan det verkliga och teorin om 

det verkliga, som teorin inte tar upp. Arfwedson G B, menar vidare att om lärare ska bli 

mer medvetna, såsom reflekterande praktiker, måste de få reflektera över den 

pedagogiska verksamheten. 

Fransson 

Fransson (2002) skriver om institutionella förväntningar på lärare, där forskning visar 

att det är stor skillnad mellan oerfarna och erfarna lärares förmåga att analysera och 

förhålla sig till undervisningssituationer. I jämförelse med oerfarna lärare har erfarna 

lärare, i kraft av större erfarenhet och djupare kunskap om lärande, en djupare förståelse 

av alternativa undervisningspraktiker. 

Morberg 

Morberg (2002) skriver om ett dilemma för lärarutbildning och lärare. Hon beskriver 

hur en nyexaminerad lärare, med lärarutbildning från 2000-talet baserad på en 
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problematiserande och vetenskaplig grund, möter en mentor med lärarutbildning från 

1975, som i stället bygger på goda exempel och undervisningsmodeller.  

 

Morberg ger en historisk tillbakablick till år1968 då staten införde försöks- och 

demonstrationsskolor i nära anknytning till lärarhögskolorna. Lärarstudenterna fick där 

tillsammans med sina lärarutbildare observera, kritiskt granska och analysera på ett 

vetenskapligt problematiserande sätt. År 1988 infördes en ny grundskollärarutbildning 

med inriktning på årskurserna 1-7 och 4-9. En förändring var att studentens praktik 

bytte namn till den verksamhetsförlagda delen av utbildningen d.v.s. VFU. I och med 

detta ersätts metodiklärarna av redan verksamma lärare ute på den enskilda skolan. 

Metodiklärarna handleder i stället studenterna t.ex. i seminarieform på respektive 

lärosäte. Mentorn för den nyexaminerade läraren och även VFU-handledaren får nu en 

mer central roll, där analyserande samtal och dialog genomförs kring val, omprövning 

och konsekvenser av olika undervisningspraktiker. 

 

Morberg konstaterar att ju mer rutin en lärare har desto bättre kan läraren fokusera på 

det som är väsentligt i undervisningssituationen och förmodligen hantera större 

områden automatiskt, eller som den nyexaminerade läraren uttrycker det att läraren har 

“ögon i nacken”. 

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet  

Den undersökning som Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet genomförde 2006, om 

vad lärarstudenterna tyckte om sin lärarutbildning, resulterade i En rapport om 

lärarstudenternas åsikter om lärarutbildningen. Den omfattade studenternas åsikter om 

examensmålen, det allmänna utbildningsområdet, ämnesstudierna, 

examinationsformerna samt generella åsikter rörande lärarutbildningen.  

Denna undersökning kompletterade en liknande undersökning som 2004 genomfördes 

av Lärarnas Riksförbund.  

 

Undersökningen visade att andelen studenter som var nöjda med lärarutbildningen 

ökade från 2004 till 2006, från 62 % till 76 % och andelen underbetyg minskade 

samtidigt från 20 % till 8 % under samma period. 

 

Rapporten beskriver att teori måste integreras med praktik i lärarutbildningen för att 

kunskapen ska bli användbar för studenterna. Teoretiska inslag inom centrala områden 

för läraryrket måste följas av tillämpning inom den verksamhetsförlagda delen av 

utbildningen. Först när lärarutbildningen innehåller denna koppling kommer den att 

upplevas som riktigt värdefull. 

 

Det som har beröringspunkt i rapporten med denna studie gäller t.ex. förmågan att 

utforma skriftliga prov, där 58 % av studenterna svarar att de inte fått någon utbildning 

alls när det gäller lärare som utbildat sig mot grundskolans senare år och 

gymnasieskolan. I grundskolans tidigare år är det 78 % av studenterna som inte har fått 

någon utbildning i detta.  
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Vad gäller förmågan att utvärdera elevers lärande uppger 24 % av studenterna att de 

saknar utbildning. Beträffande förmågan att utforma andra typer av elevuppgifter än 

skriftliga prov besvarar 41 % av studenterna att de saknar utbildning i detta. Av de 

studenter som avser att arbeta i grundskolans senare år och mot gymnasieskolan svarar 

nästan hälften, 45 %, att de inte har fått någon utbildning alls i kunskaper om 

betygsättning. 
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Kapitel 3 Metod 

I detta kapitel ska vi vidareutveckla det hermeneutiska tankesättet som vi beskrev i 

föregående kapitel Teoretiskt perspektiv. Vi beskriver noggrant hur vi lägger upp och 

genomför vår studie kring förförståelse och materialbearbetning. Vi tar även hänsyn till 

tillförlitlighetsfrågor och etiska aspekter inför och under arbetets gång. Vi börjar med en 

kort redogörelse för vårt metodval. 

Metodval 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod som är inspirerad av hermeneutikens tankesätt. 

Med utgångspunkt från det empiriska underlaget som är lärarstudenters 

examinationsuppgifter ska vi tolka hur studenterna beskriver lärares bedömning under 

sin VFU-praktik. 

 

Fejes & Thornberg (2009) beskriver kvalitativ forskning som att forskaren återger 

verkligheten genom ”orddata”, i kontrast till kvantitativ forskning som använder 

”sifferdata” för att återge verkligheten.”Orddata” förklaras som språkliga utsagor, 

nedtecknade beskrivningar av observerade händelser eller sociala samspel som sedan 

ska analyseras. 

 

Nackdelen med denna metod kan å ena sidan vara ett begränsat antal 

examinationsuppgifter som visserligen är slumpmässigt utvalda och anonymiserade, 

men å andra sidan kan vi samtidigt se en fördel med denna metod då vi ska försöka 

skapa mening ur en viss mängd data. 

Urval 

Vi har fått oss tilldelat 18 avkodade och slumpmässigt utvalda examinationsuppgifter 

från studenter som har läst kursen Didaktik II utifrån kursplanen 2012, som omfattar 

betyg och bedömning i grundskolan och gymnasiet samt att dokumentera 

kunskapsbildning, se Bilaga 1. 

 

Studenterna har bl.a. följande kriterier att förhålla sig till: 

 

 Kritiskt granska bedömningsredskap och analysera strategier för bedömning 

 Diskutera giltighet och tillförlitlighet vid bedömning av lärande 

 Utvärdera den undersökta didaktiska verksamheten och diskutera  

förutsättningarna för att öka elevers lärande. 
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Uppläggning och genomförande 

Vi började med att sortera examinationsuppgifter efter vilken årskurs studenten 

beskriver, vilket resulterade i 10 st från åk 1-3, 6 st från åk 4-6 samt 2 st från åk 7-8. 

 

Därefter läste vi ett mindre antal examinationsuppgifter åt gången för att få ett grepp om 

helhetsbilden och innehållet. I nästa steg strukturerade vi upp en gemensam mall 

baserad på de begrepp som studenterna skulle titta på och beskriva från sina respektive 

VFU-platser. Följande begrepp valdes med utgångspunkt från studenternas förväntade 

kunskapskrav i studiehandledningen: redskap, strategi, formativ bedömning, var är, vart 

ska, hur nå, summativ bedömning, reliabilitet, validitet och utvärdering. Se Tabell 1 

nedan under materialbearbetning. 

 

Fejes & Thornberg (2009) refererar till Kvale som urskiljer några huvudmetoder för 

kvalitativ analys för att få en enkel och överskådlig kartbild av det empiriska materialet. 

Vi tillämpar två av hans metoder, kategorisering och tolkning. Enligt Kvale innebär 

kategorisering att datamaterialet först kodas i kategorier för att strukturera den stora 

textmassan för att sedan kunna analysera likheter och skillnader. Beträffande tolkning 

menar Kvale att utöver den skrivna texten går forskaren vidare på djupet för att tolka det 

som står skrivet mellan raderna.  

 

I vår studie är vi inspirerade av det hermeneutiska tolkningssättet. Vi försöker tolka hur 

studenterna förstår och upplever lärares bedömning på VFU-skolorna. Det är alltså 

studenternas perspektiv som vi försöker förstå. 

Förförståelse 

Det hermeneutiska tolkningssättet börjar alltid i en förförståelse, d.v.s. forskarens egen 

förförståelse och kunskap för att underlätta för läsaren att förstå tolkningsprocessen.  

 

Vi har sedan i början av 1980-talet respektive 90-talets början arbetat i skolans värld till 

övervägande del i årskurserna 7 - 9. Sedan 1998 arbetar vi på samma skola. Med tanke 

på alla yrkesverksamma år har vi genomlevt Lgr 80 med relativt betygssystem i fem 

steg, kommunaliseringen av skolan 1991, Lpo 94 med målinriktat betygssystem i tre 

steg, IUP för ökad måluppfyllelse 2006, skriftliga omdömen 2008 samt nu övergången 

till Lgr 11 med 5-gradig betygsskala och införandet av legitimation m.m.  

 

Med vår erfarenhet från skolans värld har vi stor förförståelse för de lärare, som 

studenterna beskriver, med tanke på lärares arbetssituation och de administrativa 

uppgifter som ska fullgöras inom en begränsad arbetstid. Samtidigt har vi en stor 

förförståelse för den nyvunna teoretiska kunskap som studenterna erövrat, då vi också 

nyligen genomgått en liknande bedömarkurs på Institutionen för pedagogik och didaktik 
på Stockholms universitet. Vi är medvetna om att flertalet studenter också har mer eller 

mindre erfarenhet av den totala arbetssituationen inom skolans verksamhet. Samtidigt är 

vi medvetna om att studenterna ska observera en begränsad del av undervisningen under 

en mycket begränsad tid, vilket också kan färga deras syn. 
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Materialbearbetning 

Vi började med att kategorisera datamaterialet enligt följande Tabell 1 för att få en 

översikt. Vi gjorde en tabell till varje examinationsuppgift vilket resulterade i 18 st olika 

tabeller. Dessa har sedan varit vårt rådatamaterial under den vidare bearbetningen. 

Materialet finns om så önskas hos författarna. Nedan visas ett utdrag från den första 

examinationsuppgiften. 

 

Uppsats Redskap 

(Konkret 

hjälpmedel) 

Strategi 

(Metod/knep 

abstrakt) 

Formativ Var 

är 

Vart 

ska 

Hur 

nå 

Summativ Reliabilitet 

(Tillförlitlighet, 

mätsäkerhet 

oberoende av 

vem, när, var) 

 

 

 

Validitet 

 

(Giltighet, 

relevans, 

bedömer vi 

det som ska 

bedömas) 

Utvärdering 

Åk 1a Tydliga mål 

inför varje 

lektion 

Skriver upp på 

tavlan. 

Läses upp 

muntligt. 

Återkoppling i 

slutet av 

lektionen. 

 

 

x x  

 

Återkopplingen, 

eleven redovisar 

resultatet. 

Kunskapskontroll. 

x 

Låg: kollektiv 

återkoppling 

x x 

Eleven vet 

vart den är på 

väg till 

lektionens 

slut 

Tabell 1: Utdrag från examinationsuppgift 1. 

 

Vi upptäckte ganska snart att fler studenter inte alltid tydliggjorde vad som var redskap 

alternativt vad som var strategier, vilket föranledde oss att tydligöra dessa begrepp även 

för oss själva. Detsamma gällde de övriga begreppen formativ och summativ 

bedömning. Vi har därför tidigare förklarat dessa begrepp under Centrala begrepp.  

 

Efterhand som arbetet fortskred såg vi att begreppen feedback på personlig och 

processnivå dök upp med större frekvens i texterna, varför vi ansåg att dessa också 

behövde tydliggöras under Centrala begrepp. 

 

Vi arbetade oss systematiskt igenom alla examinationsuppgifter. Syftet var att 

identifiera helheten för att sedan uppmärksamma de enskilda delarna. Efterhand blev vi 

mer medvetna om vad vi faktiskt letade efter i det empiriska textmaterialet och vi blev 

alltmer detaljerade i vår egen dokumentation av rådatamaterialet. Det fick till följd att 

när vi avslutat den sista examinationsuppgiften behövde vi gå tillbaka igen för att åter 

titta närmare på de första texterna och för att komplettera i tabellerna för vårt 

rådatamaterial. Vi konstaterade att den hermeneutiska cirkeln verkade vara sluten och vi 

var på väg att utveckla den i riktning mot en spiral i enlighet med det hermeneutiska 

tankesättet. 

 

När vi i resultatkapitlet ska bearbeta och sammanställa våra 18 olika tabeller av 

rådatamaterialet inser vi att vi ställs inför frågan hur vi ska tolka det vi själva skrivit i 

tabellerna. Har studenten verkligen beskrivit det på det sätt som tabellen visar eller har 

vi gått ett steg längre och tolkat det som studenten beskriver. Ett exempel kunde vara att 

vi markerat ett kryss i tabellen att formativ bedömning var uppnådd men inte hade 
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markerat i rutan “hur” detta hade uppnåtts. Vi gick då åter tillbaka till studentens 

textmaterial för att granska vad studenten egentligen hade skrivit eller för att se om det 

var vi som hade tolkat studentens formulering. Vi kunde återigen konstatera att den 

hermeneutiska spiralen ytterligare fördjupats. 

 

Utifrån de 18 olika tabellerna av rådatamaterialet sammanförde vi studenternas olika 

beskrivningar av redskap och strategier för att få en ännu bättre översikt. Vi 

kategoriserade begreppen redskap och strategier separat så som studenten hade beskrivit 

dem, men vi ser att studenterna har svårt att skilja på begreppen redskap och strategi. 

För att underlätta för oss själva och för läsaren väljer vi därför att slutligen redovisa 

begreppen tillsammans.  

 

Vi sorterade därefter de olika beskrivningarna som hörde ihop med respektive 

redskap/strategi och kom fram till huvudrubrikerna: mål, dokumentation, icke 

dokumenterad dokumentation/lektionsobservation samt återkoppling/feedback. 

Dessa huvudrubriker utgår vi ifrån då vi i Tabell 2 sammanställer studenternas olika 

exempel på redskap/strategier. Vi har också valt att ange frekvensen, d.v.s. antalet 

studenter som beskrivit respektive redskap/strategi.  

 

När vi i resultatkapitlet nedan ska redovisa de exempel som studenterna beskriver 

upptäcker vi återigen att vi behöver gå tillbaka till studenternas ursprungstexter för att 

ytterligare tydliggöra vad studenterna egentligen skriver. Den hermeneutiska spiralen 

fördjupas med ännu ett varv. 

 

Nästa steg i vår materialbearbetning är att försöka tydliggöra vad studenterna menar 

med sina olika exempel på redskap/strategier. Vidare redovisar vi studenternas olika 

beskrivningar av hur lärare använder de olika redskapen/strategierna för formativ 

och/eller summativ bedömning.  

 

Tanken var därefter att också redovisa studenternas resonemang utifrån begreppen 

reliabilitet och validitet, vad gäller lärarnas användande av olika redskap/strategier för 

bedömning, samt studenternas utvärdering av lärarnas bedömning. Av utrymmesskäl 

och begränsad tid för vår studie har vi varit tvungna att avgränsa resultatet av vårt digra 

rådatamaterial och har därför valt att utelämna resultatet av studenternas beskrivningar 

vad gäller reliabilitet och validitet.  

 

Däremot beskriver vi i Tabell 3 studenternas utvärderingar av den didaktiska 

verksamheten vad gäller lärares bedömning och elevers lärande som också ingick i 

studenternas examinationsuppgift. När vi valde huvudrubrikerna i Tabell 3, utgick vi 

ifrån studenternas examinationsuppgift (se Bilaga 1), där studenterna skulle beskriva 

vilka möjligheter och begränsningar som respektive redskap och strategi har för elevers 

lärande och kunskapsutveckling. Vi valde därför rubrikerna Möjligheter och 

Begränsningar. Studenterna har i sin utvärdering beskrivit hur verksamheten enligt 

studenten kan utvecklas d.v.s. förslag på förbättringsåtgärder. Vi har därför i tabellen för 

studenternas utvärdering sammanställt dessa förslag på förbättringsåtgärder i kolumnen 

Begränsningar. Under bearbetningen upptäcker vi återigen att vi är tvungna att gå 
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tillbaka till studenternas ursprungliga examinationsuppgifter för att åter tydliggöra de 

olika delarna för att förstå helheten. Den hermeneutiska spiralen tycks gå ytterligare ett 

varv och vår förståelse fördjupas än mer. 

Tillförlitlighetsfrågor 

Enligt Fejes & Thornberg (2009) ställs det i all forskning krav på att den är genomförd 

och framställd på ett sätt som ger uttryck för hög kvalitet. De förklarar att kvalitet 

används som ett överordnat begrepp för att beteckna en noggrann, systematisk och väl 

genomförd kvalitativ studie. Samtidigt refererar författarna till Kvale som förklarar 

begreppet validitet d.v.s. i vilken utsträckning forskningen som genomförs verkligen 

undersöker det som avses att undersökas.  

 

I valet av metod för denna studie är validiteten hög då de begrepp som studenterna har 

fått i sin examinationsuppgift att närmare studera undersöks och kategoriseras. 

Huruvida reliabiliteten i studien är av högre eller lägre grad kan möjligen diskuteras, då 

det kan antas men inte säkerställas att resultatet av studien kan ha blivit annorlunda om 

urvalet av examinationsuppgifter hade varit större. Utifrån det faktiska material som 

gavs för studien anser vi emellertid att reliabiliteten är av en högre grad. 

Etiska aspekter  

I studien har vi använt oss av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer där fyra 

allmänna huvudkrav på forskningen beskrivs. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vad gäller 

informationskravet tilldelades vi av Institutionen för pedagogik och didaktik 

slumpmässigt utvalda och anonymiserade examinationsuppgifter, vilket får till följd att 

vi anser informationskravet uppfyllt. Samtyckeskravet anser vi också vara uppfyllt i och 

med att institutionen samtyckt till tilldelandet av studenternas texter. 

Konfidentialitetskravet anser vi vara uppfyllt då texterna är avidentifierade och förvaras 

på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet är lika så uppfyllt 

då uppgifterna enbart ska användas för forskningsändamål. 
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Kapitel 4 Resultat  

I detta kapitel redovisas resultatet av de 18 studenternas beskrivningar av lärares 

bedömning. Det empiriska materialet har systematiserats i tabellform i olika kategorier 

utifrån begreppen redskap/strategier som studenterna har studerat. Se Tabell 2. 

Därefter redovisas mer ingående det som studenten beskriver kring de olika begreppen 

redskap/strategier. Vidare redovisas studenternas olika beskrivningar av hur lärare 

använder de olika redskapen/strategierna för bedömning i summativt och/eller formativt 

syfte.  

I tabellform, Tabell 3, redovisas studenternas utvärderingar av den didaktiska 

verksamheten vad gäller möjligheter och begränsningar av lärares bedömningspraktiker. 

Resultatkapitlet avslutas med analys och tolkning av resultatet från studenternas 

beskrivningar av lärares bedömning i skolans verksamhet. 

Beskrivning av data och empiri  

Redskap och strategier 

Vi har i Tabell 2 kategoriserat de olika redskap/strategier som studenterna har beskrivit 

och angivit frekvensen, d.v.s. hur många studenter som observerat och beskrivit dessa 

redskap/strategier. Frekvensen 2 anger att det är 2 av 18 studenter som beskrivit detta 

redskap/strategi. En del studenter har endast beskrivit ett redskap/strategi i sin 

examinationsuppgift medan andra studenter har beskrivit flera olika redskap/strategier. 

 
Redskap/strategier Exempel 1 

(Frekvens) 

Exempel 2 

(Frekvens) 

Exempel 3 

(Frekvens) 

Exempel 4 

(Frekvens) 

Mål 

 

Lektionen               

(1) 

Veckan                   

(2) 

  

Dokumentation Diagnoser/prov/ 

screening/läxförhör/ 

övriga uppgifter/LUS 

(12) 

Portfölj                   

(2) 

Matriser      

(7) 

IUP och 

skriftliga 

omdömen 

(14) 

”Icke dokumenterad” 

dokumentation/ 

lektionsobservation 

I lärarens minne     

(5) 

   

Återkoppling/ 

feedback 

Bedömningsmatriser 

(3) 

Själv-

/kamratbedömning 

(12) 

Muntlig 

feedback     

(8) 

 

Tabell 2: Redskap/strategier. 

När studenten beskriver redskapet/strategin mål är det t.ex. målet för lektionen som 

läraren går igenom med sina elever alternativt målet för veckan. 

Vad gäller redskapet/strategin dokumentation uppger studenterna att lärarna använder 

sig av diagnoser, prov, screening, läxförhör, övriga uppgifter och LUS 
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(läsutvecklingsschema). Ett annat exempel är portföljer d.v.s. en fysisk samlingsplats 

för elevers arbeten. Studenterna har även angivit matriser som exempel, vilket i den här 

kategoriseringen är en dokumentation inför ett kommande IUP-samtal och inte en 

direktåterkoppling till eleven under arbetets gång. Till grund för IUP och de skriftliga 

omdömena beskriver studenterna att lärare ibland enbart använder den skriftliga 

dokumentationen, ibland tillsammans med den dokumentation som läraren tar ur 

minnet och ibland tillsammans med andra icke dokumenterade lektionsobservationer.  

 

Redskapet/strategin återkoppling eller feedback beskrivs av studenterna i form av 

bedömningsmatriser, där lärare fyller i och återkopplar dessa direkt till eleven. Ett annat 

exempel på feedback är själv-/kamratbedömning som genomförs med hjälp av matriser 

eller i form av muntliga och/eller skriftliga kommentarer. I exemplet muntlig feedback 

anger studenterna att detta är lärarens muntliga återkoppling direkt till eleven på 

antingen personlig och/eller processnivå. Personlig återkoppling är t.ex.“Bra jobbat!” 

medan återkoppling på processnivå talar om på vilket sätt och hur eleven ska gå vidare. 

Vi har tidigare under Centrala begrepp förklarat begreppen återkoppling/feedback på 

personlig och processnivå. 

Formativ och/eller summativ bedömning 

När studenterna beskriver hur lärarna använder de olika redskapen/strategierna i 

bedömningen för elevers lärande använder studenterna begreppen formativ och/eller 

summativ bedömning. Se tidigare förklaring under Centrala begrepp. Vi börjar med att 

titta närmare på redskapet/strategin dokumentation. 

Diagnoser/prov/screening/läxförhör/övriga uppgifter/LUS 

Studenter som beskriver diagnoser/prov som ett redskap/strategi för dokumentation 

skriver att dessa diagnoser/prov mestadels har summativ bedömning då t.ex. läraren inte 

tar reda på varför elevens svar är felaktiga. En student skriver att läraren använder 

samma diagnoser om och om igen. Studenten skriver samtidigt att resultatet enligt 

läraren används i formativt syfte för att vidare planera sin undervisning och individuellt 

stödja varje elevs utveckling. 

 

När diagnoser/prov används som underlag för IUP och skriftliga omdömen anser 

studenterna däremot att materialet sammantaget får ett formativt syfte. Andra studenter 

anser att den formativa bedömningen d.v.s. var eleven är, vart den ska och hur den ska 

nå dit tydliggjorts med diagnoser/prov då läraren efter ett prov/diagnos gemensamt går 

igenom och visar på andra sätt att lösa en uppgift där många elever har gjort fel. Är det 

däremot få elever som har gjort fel blir det enligt en student ingen gemensam 

genomgång för att komma vidare. 

 

Ett annat exempel då prov/diagnoser anses ha ett formativt syfte av studenten är då 

prov/diagnoser rättas tillsammans med eleven. Läraren kan då diskutera med eleven hur 

den tänkt, vad den gjort och menat och samtidigt kan läraren tydliggöra för eleven hur 

den ska gå vidare. 
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Då läxförhör används och där endast en siffersumma anges beskriver studenten det som 

summativ bedömning. Har däremot läraren skrivit en kortfattad kommentar anser 

studenten att läraren ger formativ bedömning. 

 

Studenter skriver att LUS, screening och förtester används för att kartlägga var eleven 

befinner sig som en del av den formativa bedömningen d.v.s. var eleven är och ett 

underlag för att se hur eleven ska gå vidare. 

IUP och skriftliga omdömen 

Studenter som beskriver att IUP och skriftliga omdömen är ett redskap/strategi för 

dokumentation skriver att dessa mestadels har formativ bedömning. Portföljer och/eller 

matriser används här t.ex. som underlag för IUP och skriftliga omdömen.  

 

En del studenter anser att det finns en risk att bedömningen får summativ karaktär då 

lärarens underlag icke är dokumenterad utan tas ur lärarens minne. En student skriver 

att under IUP-samtalet tydliggörs var eleven befinner sig, vart den ska men inte hur 

eleven ska uppnå målet. En annan student beskriver att läraren ger omdömen på 

personlig nivå vilket enligt studenten inte är formativ bedömning. 

 

I en undervisningssituation använder sig läraren av veckans mål som ett underlag till 

IUP och skriftliga omdömen. Studenten observerar att elevernas resultat av veckans mål 

dokumenteras. För de elever som inte uppnått veckans mål sker ingen åtgärd förrän vid 

IUP-samtalet då ett eventuellt åtgärdsprogram upprättas. Vi fortsätter med att titta 

närmare på redskapet/strategin återkoppling/feedback. 

Bedömningsmatriser 

Studenterna beskriver att de bedömningsmatriser som lärare använder på uppgifts- och 

processnivå tydliggör var eleven är, vart den ska och hur eleven ska uppnå målen, d.v.s. 

formativ bedömning.  

 

Studenter beskriver att flera bedömningsmatriser är skrivna på skolspråk, som är svårt 

för elever att förstå. En del lärare har för avsikt att omformulera bedömningsmatriserna 

på ett mer elevnära språk men hänvisar till tidsbrist då studenten frågar varför så ej har 

skett. Andra studenter skriver också att lärare använder sig av elevanpassade 

bedömningsmatriser. 

Själv-/kamratbedömning 

En form av självbedömning är kollektiv återkoppling där studenten beskriver att läraren 

inför hela klassen frågar om målet för lektionen har uppnåtts. Studenten anser att den 

här typen av självbedömning är summativ eftersom den sker i form av en 

kunskapskontroll och inte ger en vägledning hur eleven ska arbeta vidare. Detta sker 

enligt studenten p.g.a. lärarens tidsbrist. 

 

Elever som genomför en självbedömning var eleven är och vart den ska inför/under 

IUP-samtalet och ibland tillsammans med vårdnadshavaren, har enligt studenten 

formativ bedömning.  
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När elever gör en självbedömning med hjälp av en självbedömningsmatris anser 

studenterna att den formativa bedömningen tydliggörs, d.v.s. var eleven är, vart den ska 

och hur den ska nå dit. 

 

I ett fall där feedback sker i form av själv-/kamratbedömning, elever emellan samt från 

läraren, beskriver studenten detta som personlig feedback. Samtidigt förklarar studenten 

att det kan vara svårt för en åttaåring att skriftligt eller muntligt formulera välutvecklade 

kommentarer. 

 

En annan form av kamratbedömning beskriver en student som kompisrättning där en 

elev hjälper en annan elev att komma vidare i sitt arbete, d.v.s. formativ bedömning. 

Elever får ibland öva på elevexempel/modelltexter med olika kvalitativa nivåer för att 

underlätta själv-/kamratbedömning samt för att tydliggöra vad läraren kommer att 

bedöma i arbetet. Ibland är det eleverna själva som skapar dessa 

självbedömningsmatriser och då på ett elevnära språk. 

Muntlig feedback 

Studenter beskriver att lärare ger muntlig feedback som ibland är oreflekterad och 

personlig, men ibland också är reflekterad och då sker på processnivå. Ett exempel på 

muntlig feedback på processnivå innebär att eleven först redovisar inför läraren innan 

redovisningen sker inför klassen. Ett annat exempel är under individuella samtal mellan 

lärare och elev, där läraren kan ställa följdfrågor och samtala om elevens nästa steg för 

att uppnå en högre kvalitet d.v.s. formativ bedömning. 

 

I de fall då läraren ger muntlig feedback genom att fråga den enskilde eleven om och hur 

den uppnått målet anser studenten att det är en summativ bedömning i form av en ren 

kunskapskontroll. Studenten kommenterar att det inte är någon direkt feedback då den 

inte ger eleven den vägledning den behöver för att arbeta vidare. Läraren uppger enligt 

studenten att detta sker p.g.a. tidsbrist.  

 

En student beskriver att muntlig feedback på processnivå endast sker vid IUP-samtalet. 

Studenten noterar också att det sker ett fåtal gånger på processnivå under lektionstid 

men då i förbifarten. Den muntliga feedback som ges dagligen sker enligt studenten på 

personlig nivå. 

Mål 

Vad gäller redskapet/strategin mål har en student beskrivit det som mål för lektionen 

och två studenter beskrivit det som mål för veckan. När studenterna beskriver den 

formativa respektive summativa bedömningen utifrån dessa redskap/strategier använder 

studenterna detta redskap/strategi i samband med självbedömning, kamratbedömning 

samt IUP och skriftliga omdömen. Vi har därför valt att behandla dessa 

redskap/strategier under själv-/kamratbedömning samt IUP och skriftliga omdömen. 
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Studenternas utvärdering 

Under metodkapitlet och materialbearbetningen har vi tidigare beskrivit hur vi 

bearbetade studenternas utvärderingar från den didaktiska verksamheten vad gäller 

lärares bedömning och elevers lärande. Resultatet av detta sammanställer vi i Tabell 3 

där vi har delat upp studenternas utvärderingar i två kolumner med rubrikerna 

Möjligheter och Begränsningar för respektive redskap/strategi. 

 
Redskap/strategi 

 

Möjligheter Begränsningar 

Mål för lektion/veckan 

 

Eleven vet vart den är på väg emot. Matris saknas för eleverna.  

Dokumentation 

 

  

Diagnoser, prov, screening, 

läxförhör, övriga uppgifter 

och LUS 

Tydliggörande för planering av fortsatt 

undervisning. 

Ingen processinriktad respons genomförs av 

elevernas resultat. 

Bedömningsmatris saknas. 

Själv-/kamratbedömning saknas. 

Portföljer  

 

Framåtsyftning saknas. 

Matriser 

(som lärare skriver inför 

IUP-samtal) 

Tydliggör var eleven är och vart den 

ska. 

Konkreta och tydliga mål gör det lätt 

för eleverna att förstå. 

Används endast en gång/termin vid IUP-

samtalet.  

Visas inte för elev och vårdnadshavare 

under IUP-samtalet. 

Få kvalitativa nivåer. 

IUP och skriftliga 

omdömena 

Tydliggör var eleven är, vart den ska 

och hur eleven ska uppnå målet. 

Skriftlig feedback.  

 

Eleven är inte alltid delaktig i 

formuleringen av de framåtsyftande målen. 

De individuella målen är inte alltid tydliga 

för eleven.  

Utvärdering av tidigare mål, framtida mål 

och hur dessa ska uppnås saknas. 

Få tillfällen för skriftlig feedback. 

Få mål enligt studenten - i kontrast till den 

enskilda skolan, som anser att för många 

mål blir ohanterbara för eleven. 

Saknar utvärdering av IUP:ns utformning i 

den enskilda skolan. 

Elevens arbeten visas inte för att tydliggöra 

kunskapsutvecklingen. 

“Icke dokumenterad” 

dokumentation/ 

lektionsobservation 

I lärarens minne 

 

 

 

Läraren går på känsla i stället för att 

förankra sin bedömning skriftligt. 

Återkoppling/feedback   

Bedömningsmatriser Elevanpassad bedömningsmatris. Skriven på skolspråk. 

Lärare och elever är ovana användare. 

Ej förankrad hos eleverna. 

Brist på tid för att låta elever bearbeta sitt 

arbete efter lärares bedömning. 

Resultatet från bedömningsmatrisen 

används inte för att utveckla 

undervisningen. 
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Återkoppling/feedback Möjligheter Begränsningar 

Själv-/kamratbedömning Eleven får reflektera över sitt eget 

lärande. 

Diskussion tillsammans med läraren. 

Elevanpassad bedömningsmatris. 

Eleven får inte alltid kommunicera sin 

självbedömning. 

Om den används som ett kontrollredskap 

t.ex. “Uppnått målet eller inte?” stöttar det 

ej elevens fortsatta lärande. 

Elevexempel saknas för att tydliggöra 

elevens fortsatta kunskapsutveckling. 

Bedömningsmatris saknas. 

Eleverna tränas inte i själv-

/kamratbedömning. 

Muntlig feedback Processinriktad. 

Genom kontinuerliga individuella 

samtal. 

Framåtsyftning saknas. 

Sker på personlig nivå. 

Få exempel på processnivå. 

Saknas under elevens arbetsgång. 

Tidsbrist hos läraren. 

Tabell 3: Studenternas utvärdering. 

Analys av data och empiri  

Induktiv, deduktiv eller abduktiv 

Enligt Fejes & Thornberg (2009) innebär induktiv ansats att forskaren drar generella 

slutsatser utifrån en mängd enskilda fall som t.ex. observationer och erfarenheter. 

Deduktiv ansats betyder enligt författarna att forskaren utgår ifrån en hypotes eller ett 

påstående och undersöker om en viss teori stämmer. Om en teori inte håller för en 

vetenskaplig prövning och måste omarbetas innebär det enligt författarna ett mer 

induktivt eller abduktivt arbetssätt. Författarna förklarar abduktiv ansats som en 

blandning mellan både induktiv och deduktiv ansats, som kan liknas vid ett 

detektivarbete där resonerandet förs genom en ständig växelverkan. 

Sammanfattningsvis utgår induktiv ansats från empiri, deduktiv ansats från teori och 

abduktiv ansats som en blandning av de föregående. 

  

I denna studie växlar arbetsprocessen kontinuerligt mellan del och helhet enligt det 

hermeneutiska tankesättet. Förhållningssätt är således delvis induktivt genom att studien 

utgår ifrån en viss mängd texter och vi själva också bär med oss erfarenheter från den 

verksamhet som beskrivs i texterna. Förhållningssätt tangerar också deduktiv ansats då 

studenterna och även vi själva har teorier och förförståelse kring bedömning att förhålla 

oss till. Det finns således en blandning av både induktivt och deduktivt förhållningssätt 

vilket sammanfattas som ett abduktivt förhållningssätt. Det hermeneutiska 

förhållningssättet kan därför tolkas som ett abduktivt förhållningssätt genom en ständig 

växelverkan mellan del och helhet.  

 

Syftet med studien är att tolka hur VFU-studenter beskriver lärares bedömning i skolans 

verksamhet. Resultatet av studenternas beskrivningar av de olika redskap/strategier, 

som lärare använder vid bedömning har redovisats, liksom redskapens/strategiernas 

koppling till formativ och/eller summativ bedömning. Resultatet av studenternas 
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utvärdering av den didaktiska verksamheten för att öka elevers lärande har också 

redovisats. 

 

Utgångspunkt för vidare analys är forskningsfrågorna hur väl teori och praktik stämmer 

enligt studenterna och vari studenternas kritik ligger i hur det borde vara. 

 

Först analyseras redskapet/strategin dokumentation där IUP och skriftliga omdömen är 

det mest frekvent beskrivna redskapet/strategin för bedömning. Därefter analyseras 

diagnoser/prov/screening/läxförhör/övriga uppgifter/LUS och icke dokumenterad 

dokumentation. Avslutningsvis analyseras redskapen/strategierna för 

återkoppling/feedback i följande ordning: själv-/kamratbedömning, 

bedömningsmatriser samt muntlig feedback. 

Analys av IUP och skriftliga omdömen 

Utifrån resultatet i Tabell 2 utläses att 14 av 18 studenter beskriver att lärare använder 

redskapet/strategin IUP och skriftliga omdömen. Studenterna beskriver att dessa 

mestadels har formativ bedömning d.v.s. tydliggör var eleven är, vart den ska och hur 

eleven ska uppnå målet. Studenternas teorier om formativ och/eller summativ 

bedömning överensstämmer med den praktiska verksamheten. 

 

Utifrån resultatet i Tabell 3 utläses att studenternas kritik t.ex. består i att eleven inte 

alltid är delaktig i formuleringen av de framåtsyftande målen eller att de individuella 

målen inte alltid är tydliga för eleven själv. En student beskriver t.ex. att skolan har för 

få mål i elevens IUP, vilket enligt studenten står i kontrast till den enskilda skolan, som 

anser att för många mål blir ohanterbara för eleven.  

Analys av diagnoser/prov/screening/ läxförhör/ övriga uppgifter/ LUS 

Utifrån resultatet i Tabell 2 utläses att 12 av 18 studenter beskriver att lärare använder 

sig av redskapet/strategin diagnoser, prov, screening, läxförhör, övriga uppgifter och 

LUS som underlag för dokumentation inför IUP och skriftliga omdömen. Studenterna 

skriver att dessa redskap/strategier mestadels har summativ bedömning t.ex. då läraren 

inte förklarar varför elevens svar är felaktiga. Däremot då studenten beskriver att läraren 

kommunicerar resultaten utifrån dessa redskap/strategier beskriver studenten att den 

formativa bedömningen är uppnådd, d.v.s. var eleven är, vart den ska och hur den ska nå 

dit har tydliggjorts. Studenterna beskriver också situationer då lärare inte kommunicerar 

elevens resultat där studenten beskriver att det brister i den formativa bedömningen. 

Studenternas teorier om formativ och/eller summativ bedömning överensstämmer inte 

alltid med vad de beskriver av den praktiska bedömarverksamheten. 

 

Utifrån Tabell 3 utläses att studenternas kritik består i att det ibland saknas 

bedömningsmatriser för både lärarbedömning och själv- och kamratbedömning då 

lärarna använder redskapet/strategin diagnoser, prov, screening, läxförhör, övriga 

uppgifter och LUS för formativ bedömning. Dessutom beskriver studenterna att det 

också kan saknas underlag för processinriktad respons som leder elevens 

kunskapsutveckling framåt. 
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Analys av icke dokumenterad dokumentation 

Utifrån resultatet i Tabell 2 utläses att 5 av 18 studenter beskriver att läraren använder 

redskapet/strategin icke dokumenterad dokumentation d.v.s. dokumentation som är 

tagen ur lärarens minne. Studenten beskriver att det då finns en risk för summativ 

bedömning då läraren ska dokumentera inför IUP-samtalet. Studenternas teorier om 

bedömning överensstämmer inte alltid med vad de ser i den praktiska verksamheten. I 

detta fall beskriver studenten att en risk för summativ bedömning föreligger då 

dokumentationen tas ur lärarens minne inför IUP-samtalet. 

 

Utifrån Tabell 3 utläses att studenternas kritik består i att då läraren använder 

redskapet/strategin icke dokumenterad dokumentation finns det en risk att läraren går på 

känsla istället för att förankra sin bedömning i skriftlig dokumentation. 

Analys av själv-/kamratbedömning  

Utifrån resultatet i Tabell 2 utläses att 12 av 18 studenter beskriver att läraren använder 

redskapet/strategin själv-/kamratbedömning för återkoppling. De studenter som 

beskriver att formativ bedömning tydliggörs genom själv-/kamratbedömning är då 

eleven använder en bedömningsmatris på ett elevnära språk samt att eleven själv får 

kommunicera och öva själv-/kamratbedömning genom elevexempel/modelltexter. 

Däremot beskriver studenterna att den formativa bedömningen har brister då 

kamratbedömning sker som feedback på personlig nivå och inte feedback som är 

processinriktad. En student beskriver att summativ bedömning sker då självbedömning 

genomförs som en kunskapskontroll i form av: “är målet uppnått eller inte” och där 

resultatet inte används för elevens vidare kunskapsutveckling. Studenternas teorier om 

formativ och/eller summativ bedömning överensstämmer till övervägande del med vad 

de beskriver av den praktiska verksamheten. 

 

Utifrån Tabell 3 utläses att studenternas kritik består i att den formativa bedömningen 

har brister vid användandet av redskapet/strategin själv-/kamratbedömning då 

bedömningsmatriser saknas och då eleven inte får kommunicera eller träna sin själv-

/kamratbedömning. 

Analys av bedömningsmatriser  

Utifrån resultatet i Tabell 2 utläses att 3 av 18 studenter beskriver att läraren använder 

redskapet/strategin bedömningsmatriser för återkoppling i undervisningen. Här visas 

tydligt att redskapet/strategin bedömningsmatriser till övervägande del saknas vid 

återkoppling vilket studenterna redan tidigare kritiserat i samband med själv-

/kamratbedömning. Samtidigt kan utläsas att 7 av 18 studenter beskriver att lärare 

använder redskapet/strategin matriser som underlag inför IUP och skriftliga omdömen. 

Oavsett vilken typ av matris som läraren använder beskriver studenterna att dessa 

används som formativ bedömning. Däremot beskriver studenterna att 

bedömningsmatriserna ibland är skrivna på ett skolspråk som är svårt att förstå för 

eleverna. Studenternas teorier om formativ bedömning vad gäller 

bedömningsmatriserna överensstämmer med vad de beskriver av den praktiska 

bedömarverksamheten. 
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Utifrån Tabell 3 utläses att studenternas kritik består i att bedömningsmatriserna inte 

alltid är skrivna på elevnära språk och inte heller alltid är förankrade hos eleven. De 

beskriver också att lärare och elever kan vara ovana användare samt att eleven sällan får 

bearbeta sitt arbete efter lärares bedömning p.g.a. att lektionstiden inte räcker till. 

Dessutom beskriver studenten att bedömningsmatriserna inte alltid används för att 

utveckla undervisningen. 

Analys av muntlig feedback  

Utifrån resultatet i Tabell 2 utläses att 8 av 18 studenter beskriver att läraren använder 

redskapet/strategin muntlig feedback för återkoppling i undervisningen. Muntlig 

feedback på processnivå är enligt studenterna formativ bedömning. Ges muntlig 

feedback på personlig nivå beskriver studenterna att bedömningen inte är formativ 

eftersom den inte leder elevens kunskapsutveckling framåt. Studenternas teorier om 

formativ och/eller summativ bedömning vid muntlig feedback överensstämmer inte 

alltid med vad de ser och beskriver av den praktiska verksamheten. 

 

Utifrån Tabell 3 utläses att studenternas kritik består i att muntlig feedback inte alltid 

sker på processnivå och kontinuerligt under elevens arbetsgång. Studenterna beskriver 

att detta kan bero på tidsbrist hos läraren. 
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Kapitel 5 Diskussion 

I detta kapitel redovisas slutsatser kring några av studenternas beskrivningar av lärares 

bedömning. Vi återanknyter till forskningsfrågorna: Hur väl stämmer teori och praktik 

enligt studenterna? och Vari ligger studenternas kritik i hur det borde vara? Därefter 

relateras resultatet till tidigare forskning. Vi redovisar även vilken relevans studien kan 

ha både för oss och för professionen som helhet. Kapitlet avslutas med några reflektioner 

över forskningsprocessen som resulterar i nya frågor, vilka skulle vara intressanta att 

studera närmare.  

Slutsatser 

Resultatet av studenternas beskrivningar av lärares bedömning uppvisar variation. Vi 

diskuterar vidare kring några utvalda redskap/strategier som är intressanta ur 

bedömningssynpunkt. 

Redskapet/strategin IUP och skriftliga omdömen 

När de flesta studenter har beskrivit att redskapet/strategin IUP och skriftliga omdömen 

har använts har dessa till större del haft formativ bedömning. Detta kan dels förklaras 

med att det sedan 2006 är obligatoriskt med IUP och dels med att det sedan 2008 är 

obligatoriskt med skriftliga omdömen. Det finns även tydliga riktlinjer från Skolverket 

beträffande utformningen av IUP och skriftliga omdömen. Att övriga studenter inte har 

berört redskapet/strategin IUP och skriftliga omdömen kan tolkas som att diskussionen 

helt enkelt inte har förts vid just det tillfället mellan student och VFU-handledare.  

 

Utifrån forskningsfrågan: Hur väl stämmer teori och praktik enligt studenterna drar vi 

slutsatsen att studenternas teori om formativ bedömning i redskapet/strategin IUP och 

skriftliga omdömen överensstämmer med vad studenterna beskriver av den praktiska 

verksamheten.  

 

Utifrån forskningsfrågan: Vari ligger studenternas kritik i hur det borde vara består 

kritiken bl.a. i att elever inte alltid är delaktiga i formuleringen av de framåtsyftande 

målen, eller att kritiken gäller att de individuella målen inte alltid är tydliga för eleverna 

själva.  

 

Vi konstaterar att båda forskningsfrågorna vad gäller redskapet/strategin IUP och 

skriftliga omdömen därmed har besvarats. 

 

Redskapet/strategin diagnoser/prov  

 

Flera av studenterna har beskrivit att lärare använder sig av redskapet/strategin 

diagnoser/prov som underlag för bedömning. I de fall då resultatet av dessa underlag 

inte analyserats vidare av den undervisande läraren skriver studenterna att bedömningen 
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är summativ. När läraren däremot kommunicerar resultaten med eleven beskriver 

studenterna att bedömningen är formativ. I några studenttexter framgår också att 

studenten och den undervisande läraren har olika uppfattning om huruvida 

redskapet/strategin diagnoser/prov verkligen används i formativt syfte. Studenten 

beskriver att när läraren använder provresultatet blir bedömningen summativ, medan 

läraren däremot anser att provresultatet används i ett formativt syfte, t.ex. när de 

används för vidare planering av undervisningen.  

 

Utifrån forskningsfrågan: Hur väl stämmer teori och praktik enligt studenterna drar vi 

slutsatsen att det finns en viss diskrepans mellan studenternas teoretiska kunskaper 

kring bedömning och lärares praktiska tillämpning av formativ bedömning. En möjlig 

förklaring kan vara att en viss eftersläpning kan ha skett i samband med 

implementeringen av skriftliga omdömen år 2008, då Skolverket tydliggjorde att dessa 

både skulle innehålla formativ och summativ bedömning. En annan intressant aspekt 

vad gäller implementering av nya reformer i skolans verksamhet är Skolverkets nya 

rapport, där det enligt Åsén (2013) kan ta upp till 15 år, ibland ännu längre tid, innan 

nya reformer hunnit genomsyra verksamheten. Vi ställer oss därför frågan hur väl 

förankrad den formativa och/eller summativa bedömningen egentligen är bland 

undervisande lärare och i vilken omfattning fortbildning kan ha erbjudits för lärare vad 

gäller formativ och/eller summativ bedömning. Utifrån vår egen förförståelse av 

lärarverksamhet tolkar vi efter att själva också ha gått kursen för formativ bedömning, 

att det fortfarande finns lärare som ännu inte hunnit implementera formativ och/eller 

summativ bedömning i sin egen undervisning. 

 

Mot bakgrund av forskningsfrågan: Vari ligger studenternas kritik i hur det borde vara 

tolkar vi att studenterna har med sig de senaste teorierna från forskningen beträffande 

formativ och/eller summativ bedömning, men att det enligt studenterna ännu inte tycks 

tillämpas fullt ut i den praktiska bedömarverksamheten.  

 

Vi konstaterar därmed att utifrån forskningsfrågan: Hur väl stämmer teori och praktik 

enligt studenterna att det råder en viss diskrepans vad gäller redskapet/strategin 

diagnoser/prov. 

 

Redskapen/strategierna själv-/kamratbedömning, muntlig 

feedback, bedömningsmatriser samt icke dokumenterad 
dokumentation  

 

När vi vidare försöker tolka studenternas beskrivningar av lärares olika 

bedömningspraktiker, vad gäller redskapen/strategierna själv-/kamratbedömning, 

muntlig feedback, bedömningsmatriser samt icke dokumenterad dokumentation, ser vi 

sammantaget att det finns en viss diskrepans även här mellan teori och praktik.  

 

Då 12 av 18 studenter har beskrivit att läraren använder redskapet/strategin själv- 

kamratbedömning för återkoppling tolkar vi det som att detta förhållandevis är vanligt 

förekommande i undervisningen. Däremot består studenternas kritik i att bedömningen 

t.ex. inte kommuniceras mellan lärare och elev, att eleven behöver öva på fler 
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elevexempel för att kunna träna sin själv-/kamratbedömning. Studenternas kritik vad 

gäller muntlig feedback beskrivs som att det är för få exempel som ges på processnivå. 

När det kommer till bedömningsmatriser efterlyser studenterna att dessa bör 

elevanpassas och förankras mer hos både elev och lärare. Studenterna beskriver att det 

ibland saknas tid eller inte ges tid för eleven att kunna bearbeta sitt arbete efter lärarens 

bedömning. Då den icke dokumenterade dokumentationen tas ur lärarens minne och går 

på lärarens känsla, består studenternas kritik i att en risk föreligger för summativ 

bedömning. 

 

Sammantaget tolkar vi här att utifrån forskningsfrågan: Hur väl stämmer teori och 

praktik enligt studenterna att det även här finns en viss diskrepans mellan teori och 

praktik.  

 

Utifrån forskningsfrågan: Vari ligger studenternas kritik i hur det borde vara tolkar vi, 

dels utifrån de olika delarna i de kategoriserade tabellerna och dels utifrån helheten i 

studenternas examinationsuppgifter, att en gemensam nämnare tycks vara tidsfaktorn 

d.v.s. brist på tid hos den enskilde läraren. Vi ser att studenterna har beskrivit att flera 

lärare är medvetna om teorin kring formativ bedömning, men inte anser sig ha möjlighet 

att praktisera detta fullt ut p.g.a. tidsbrist.    

 

När lärare t.ex. inte hinner dokumentera, utan i stället utgår från sin fingertoppskänsla, 

eller inte hinner bearbeta bedömningsmatriser eller ge processinriktad muntlig feedback 

kan det tolkas som att dessa studenter tycks resonera i ett mer “svart-eller-vitt-

perspektiv”, d.v.s. vi tolkar att studenterna anser att teorin bör appliceras oavsett 

rådande omständigheter i undervisningspraktiken. En möjlig förklaring kan vara att 

studenten inte har diskuterat något kring den yrkeserfarenhet som lärare ofta besitter. 

Det finns flera forskare som beskriver just gapet mellan teori och praktik hos 

lärarstudenter. Emsheimer (2000) skriver att en vidare utveckling av studenternas 

kritiska tänkande är att problematisera att den enskilda läraren som förebild inte är den 

enda tänkbara utan ett exempel på hur man kan undervisa. Även Fransson (2002) 

skriver att i jämförelse med oerfarna lärare har erfarna lärare, i kraft av större erfarenhet 

och djupare kunskap om lärande, en djupare förståelse av alternativa 

undervisningspraktiker. Morberg (2002) konstaterar också att ju mer rutin en lärare har 

desto bättre kan läraren fokusera på det som är väsentligt i undervisningssituationen och 

förmodligen hantera större områden automatiskt. Sammanfattningsvis skriver Persson 

(2006) att avgående studenter har en mer nyanserad bild av vad lärare kan än vad de 

nyantagna studenterna har. Hon skriver “Det händer alltså något med den personliga 

utvecklingen och studenterna lär sig något om undervisning. Detta något sammanfattas 

som lärarkompetens /.../” (Persson, 2006, s. 2). Detta något kan i vår studie tolkas som 

t.ex. fingertoppskänsla hos den undervisande läraren. Vi citerar ett par tänkvärda rader 

från en av studenternas examinationsuppgifter: 

 

Jag har i min text betonat många positiva aspekter som en bra dokumentation kan leda till, 

men frågan är om lärare verkligen kan uppnå detta? Är kraven som ställs på lärarna rimliga? 

Självklart blir man nervös över hur man själv ska hantera den situation som råder. Men jag 

hoppas att man hittar metoder för att inte drunkna i dokumentationskrav.   
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Vi konstaterar alltså att studenter bär med sig senaste forskningsteorier från sin 

utbildning till den praktiska verksamheten, men där också en viss avsaknad av praktisk 

erfarenhet kan skönjas hos en del studenter. Detta visar även den rapport som 

lärarförbunden genomförde 2006, där man också konstaterar att teori måste integreras 

med praktik i lärarutbildningen för att kunskapen ska bli användbar för studenterna.  

Betydelse  

Vilken relevans kan då resultatet av studien ha för professionen d.v.s. för studenter, 

lärarutbildare, VFU-handledare, lärare, skolledare och övriga som är verksamma inom 

skolväsendet? Vi har försökt att redogöra för och tolka hur studenter beskriver lärares 

bedömning på deras respektive VFU-skolor. Sammanfattningsvis har vi i studien 

kommit fram till att studenterna beskriver en variation av lärares användning av olika 

redskap/strategier för bedömning och där studenterna beskriver att bedömningen 

beträffande formativ och/eller summativ bedömning också varierar i olika grad. Vi 

konstaterar utifrån det som studenterna beskriver att vad gäller bedömning råder en viss 

diskrepans mellan teori och praktik. 

 

För att återanknyta till Emsheimer (2000) skriver han att det i praktikhandledningen är 

viktigt att lärarutbildaren och lärarstudenten gemensamt utforskar sammanhangen där 

lärarstudenten är indragen, istället för att lärarutbildaren till övervägande del ger sin 

ordning. Vi ställer oss frågan hur väl kommuniceras teori och praktik i dagsläget, dels 

mellan lärarutbildare och student, dels mellan student och VFU-handledare och dels 

mellan VFU-handledare och lärarutbildare. Även Arfwedson G B (2002), menar att om 

lärare ska bli mer medvetna, såsom reflekterande praktiker, måste de få reflektera över 

den pedagogiska verksamheten. Denna problematik tycks inte vara ny och unik då 

Ödman (2007) tolkar skollärare Kinberg dagboksanteckningar från åren 1864-1868: 

“Kinbergs dagbok beskriver en existentiell värld. I denna ingår pedagogiken och alla 

dess konflikter. Bl a möter vi de klassiska konflikterna mellan organisation och individ, 

mellan vision och verklighet.” (Ödman, 2007, s. 230). 

Reflektion över forskningsprocessen 

Arbetet med denna studie har varit både lärorikt och intressant med tanke på att vi är 

verksamma som lärare men också som VAL-studenter, d.v.s. deltar i VAL-projektet 

Vidareutbildning Av Lärare. Vi har därför genom forskningsprocessen försökt vara 

medvetna om svårigheten att kunna se på studien genom enbart objektiva 

forskarglasögon. Vi tror samtidigt att det kan ha varit en tillgång att kunna se med både 

student- och lärarglasögon under arbetets gång. Med tanke på det hermeneutiska 

tankesättet under tolkningsprocessen har detta hjälpt oss då vi har försökt tolka 

studenternas examinationsuppgifter. Pendelrörelsen mellan del- och helhet skapades 

under studerandet av examinationsuppgifterna, fördjupades under kategoriserandet av 

de olika redskapen/strategierna för lärares bedömning, så att den hermeneutiska cirkeln 

kunde slutas. Pendeln slog tillbaka då vi behövde fördjupa oss ytterligare i 

rådatamaterialet för att åter konstatera att den hermeneutiska cirkeln ytterligare hade 

utvecklats till en hermeneutisk spiral. 
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Detta har varit ett tidskrävande arbete. Vi riktar därför ett stort tack till våra närstående, 

familjer och vänner, elever, kollegor, lärare och handledare på universitetet samt sist 

men inte minst övriga VAL-studenter för ert stöd och uppmuntran genom hela 

forskningsprocessen. 

 

Nya frågor och vidare forskning 

Flera frågor och funderingar har dykt upp under forskningsprocessen som skulle vara 

intressanta att studera vidare: Hur väl kommuniceras teori och praktik i dagsläget, dels 

mellan lärarutbildare och student, dels mellan student och VFU-handledare och dels 

mellan VFU-handledare och lärarutbildare? Det skulle också vara intressant om en ny 

undersökning genomfördes idag om lärarstudenternas åsikter kring lärarutbildningen, då 

mycket kan ha hänt sedan den senast genomfördes 2006. Hur ser 

utbildningen/fortbildningen ut vad gäller lärares bedömning både på student-, lärar-, 

skolledar-, och politikernivå med tanke på sjunkande elevresultat? Denna fråga får till 

följd att vi också funderar kring hur elevers lärande och kunskapsutveckling påverkas 

med tanke på den tidsbrist som de facto råder inom skolans verksamhet. 

 

Avslutningsvis konstaterar vi att forskningsfrågorna har besvarats med en större 

variation än vad vi hade förväntat oss med tanke på det begränsade rådatamaterialet. 

Resultatet har förhoppningsvis öppnat nya dörrar som kanske kan inspirera andra till 

vidare forskning. 
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Bilagor  

Bilaga 1 

Studentens examinationsuppgift från kursen Didaktik II (7,5 hp) (s. 5.) 

 

I kursen arbetar vi med olika bedömningstraditioner och bedömningspraktiker som du 

ska bekanta dig med och förstå. Särskilt viktigt är vilka redskap som används för 

bedömning, redskap som du senare ska kunna förhålla dig till i din lärarverksamhet. Det 

är viktigt att du i din uppgift utgår från den specifika didaktiska verksamhet som din 

VFU-plats/Fältskola kan erbjuda. 

 

Examinationsuppgift 

Utgå från den didaktiska verksamheten i din VFU/Fältskola. Samla data genom 

observation och/eller samtal med verksamhetsföreträdare. Dessa ska sedan analyseras så 

att du kan undersöka vilka redskap och strategier för bedömning som används i 

verksamheten. 

Inled arbetet med texten med att jämföra den eller de 

bedömningspraktiker/bedömningstraditioner du kan urskilja med andra som behandlas i 

kurslitteraturen. Formulera därefter frågor som anknyter såväl till dina iakttagelser som 

till kurslitteraturen. 

Använd frågorna för att beskriva, granska och analysera redskapen och strategier för 

bedömning och för att pröva vilka möjligheter och begränsningar redskapen och 

strategierna har, särskilt med avseende på giltighet och tillförlitlighet. Diskutera utifrån 

detta hur elevers förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling kan förbättras 

genom utvärdering av den didaktiska verksamheten. 
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