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Denna kvalitativa fallstudie syftar till att undersöka i vilken utsträckning satsningar på 
likvärdig bedömning fått genomslag i lärares verksamhet. Undersökningen tar avstamp i 
svårigheterna att implementera läroplan och kursplaner. Detta har resulterat i att 
Skolverket utformat en handlingsplan för likvärdig bedömning som ställer krav på 
kommuner och skolor att agera för att skapa utrymme för kompetensutveckling inom 
likvärdig bedömning. För att undersöka vilka effekter denna satsning kan få på ett lokalt 
plan har fallstudien fokuserat på två skolor i Eskilstuna kommun och begränsar sig till 
skolledare och lärare i engelska. Satsningens genomslag inriktar sig på två nivåer: a) 
övergripande organisationsutveckling och b) effekter på lärares pedagogiska verksamhet.  
Materialet från djupintervjuer med skolpersonal har analyserats i utifrån teorier kring 
organisationsutveckling och bedömning av språkkompetens. Resultaten visar att 
satsningen fått genomslag på båda skolorna men att det finns betydande skillnader i 
omfattningen, speciellt när det gäller samarbetet mellan lärare och kontinuiteten i 
kompetensutvecklingen. Dessa skillnader kopplas till skolledningens agerande när det 
gäller tydlighet, prioritering och motivering. Satsningens betydelse för lärares verksamhet 
på skolorna bedöms som överlag positivt. Lärare anger att likvärdig bedömning ökat 
kvaliteten på undervisning, bedömning, pedagogisk kommunikation med eleverna samt 
höjt elevers resultat. Samtidigt observeras att skillnader i lärares villkor att arbeta med 
likvärdig bedömning skapat olika syn på likvärdighet som i förlängningen riskerar att 
påverka det övergripande målet för satsningen. 
 
Nyckelord: likvärdig bedömning, bedömning, skolutveckling, språkkompetens
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1. Inledning 
Undervisningen i skolan har alltid varit mer eller mindre kopplad till bedömning och 

utvärdering av elevers lärande och kunnande. Som med det mesta i skolans värld har trender 

och teoretiska utgångspunkter pendlat under åren vilket påverkat bedömningars utformning, 

betydelse, funktion och frekvens. Den mest omfattande utvecklingen under de senaste åren 

har onekligen varit övergången från ett normbaserat till ett mål- och kriteriebaserat system för 

bedömning. Denna övergång har dock visat sig vara allt annat än smidig och idag ställs skolan 

inför situationen att kraven på bedömning och dokumentation ökar samtidigt som kommuner 

och skolor fortfarande har svårt att svara upp mot redan existerande krav på likvärdighet.  

Ett ökat nationellt provsystem, skriftliga omdömen allt längre ner i åldrarna och ett förändrat 

betygssystem med förslag på betyg från år 6 är exempel på denna utveckling. Som ett svar på 

detta utformade Skolverket en Handlingsplan för en rättssäker och likvärdig betygssättning 

(Skolverket 2004) som resulterat i åtgärder på kommunal och lokal nivå. I Eskilstuna 

kommun bestod detta i ett projekt där bland annat piloter utbildades för att implementera 

system för likvärdig bedömning i skolorna och kompetensutvecklingen inom området fick en 

betydligt mer framträdande plats i kommunens skolplan.  

Samtidigt är det viktigt att poängtera att implementeringen av Lpo94 (Skolverket 2000) 

och efterföljande kursplaner också föregicks av en satsning på kompetensutveckling. Vad 

talar för att den nuvarande satsningen, fjorton år efter den initiala implementeringen, kommer 

att få önskat genomslag? Vad har denna satsning inneburit för lärares verksamhet? Vilka 

hinder och möjligheter finns det för en fortsatt utveckling inom området? Denna 

undersökning kommer att utgå från lärare och skolledares syn på satsningen på likvärdig 

bedömning för att söka besvara dessa frågor.  
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2. Syfte och metod 
Denna fallstudie syftar till att undersöka vilka effekter satsningar på skolutveckling inom 

likvärdig bedömning har fått i skolors verksamhet. Studien kommer därför att bestå i en 

närmare undersökning av två skolors utvecklingsarbete utifrån två forskningsfrågor: 

a) I vilken utsträckning åtgärder för likvärdig bedömning på nationellt och kommunalt 

plan fått genomslag i skolors verksamhet?  

b) Vad satsningen inneburit för lärares verksamhet, speciellt i relation till de ökade krav 

på bedömning som genomförts och planeras? 

Eftersom fallstudien begränsas till två skolor och till språkundervisning i engelska är 

syftet inte att skapa en generell förklaringsmodell för skolutveckling inom området. Snarare 

är studien att betrakta som ett underlag för diskussioner kring ett fortsatt utvecklingsarbete.   

2.1. Metod 
Denna undersökning är kvalitativ i den mening att den utgår från tio djupintervjuer med lärare 

och skolledare på två skolor i Eskilstuna kommun. För att besvara de forskningsfrågor som 

angivits ovan kommer analysen av detta material ske i relation till två generella 

studieområden. Det första området behandlar skol- och organisationsutveckling, framför allt 

med fokus på problematiken med att implementera styrdokument i skolan. Detta material 

utgörs av offentliga utredningar, nationella handlingsplaner, Eskilstuna kommuns skolplaner, 

information från Eskilstuna kommun om vilka åtgärder som har vidtagits på kommunal nivå 

samt litteratur som behandlar skol- och organisationsutveckling. Det andra området är den 

pedagogiska och didaktiska bakgrund som är utgångspunkten för arbetet med likvärdig 

bedömning. Förutom styrdokument för grundskolan behandlas även didaktisk litteratur. I 

analysen av det material som samlats in kommer bakgrundsmaterialet användas för att 

förklara utfall samt att identifiera hinder och möjligheter i utvecklingsarbetet. 

2.2. Urval och datainsamlingsmetoder 
Det primära kriteriet för urvalet av skolor har av naturliga skäl varit att de ska ha genomfört 

någon form av utvecklingsarbete inom likvärdig bedömning under de senaste åren. Sekundära 

kriterier för urval har varit att skolornas organisation har liknat varandra till struktur (F-9 

skolor) och storlek. De lärare som intervjuats har i första hand valts ut med tanke på 

ämnesinriktning (undervisning i engelska) och i andra hand med tanke på variation i 

yrkeserfarenhet. Strävan har också varit att välja lärare som tillhör olika arbetslag för att täcka 

en så stor del av skolans organisation som möjligt. Förutom lärare har en skolledare på 
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respektive skola även intervjuats. Frågorna till lärarna har varit inriktade på praktiska aspekter 

av bedömning och upplevelser kring kompetensutveckling inom området likvärdig 

bedömning. Skolledarna har i sin tur intervjuats kring arbetet med skolutveckling inom 

likvärdig bedömning.  

Datainsamlingen har uteslutande bestått av djupintervjuer med undervisande lärare i år 

3-9 på grundskolan. Dessa har varit utformade enligt vad Bill Graham (2008:103ff) benämner 

halvstrukturerade intervjuer. Detta innebär att intervjuerna följer en förutbestämd struktur 

som utarbetats i förhand genom förberedande arbete. Detta har bestått i att pröva frågorna på 

referensgrupper för att undersöka frågornas validitet för undersökningen. Utifrån det 

förberedande arbetet har sedan en intervjuguide utformats med huvudfrågor och 

nyckelord/uppföljningsfrågor som har visat sig relevanta under förberedelsestadiet (se bilaga 

1 och 2). Denna intervjumetod har valts av två skäl. Det första är att den erbjuder möjligheter 

att kontrollera datainsamlingen inom ett område som annars riskerar att bli för stort och för 

diffust. Bedömning är, som tidigare påpekats, en central faktor i lärares arbete och 

genomsyrar mycket av arbetsprocessen. Det är därför lätt att en öppen intervju glider bort från 

syftet med datainsamlingen och försvårar sammanställning och analys som ger ett tydligt 

resultat (2008:104f). Den andra anledningen är att det första försöket att genomföra denna 

undersökningen utgick från en enkät som skickades ut till språklärare i kommunen. Trots att 

svaren på denna enkät inte var tillräckliga för att utgöra en grund för undersökningen var 

responsen en bra utgångspunkt för att omformulera och utveckla frågeställningarna.  

Intervjuerna genomfördes under april och maj 2009 på lärarnas respektive arbetsplatser. 

Undersökaren utgick från intervjuguiden och antecknade under samtalen. Endast tre av 

intervjuerna spelades in beroende på att intervjusubjekten avböjde inspelning.  

2.3. Presentation av skolor och intervjusubjekt 
Skola A är en medelstor skola som arbetar med parallella arbetslag från förskola till år 

9. Skolan har deltagit i kommunens satsning på utbildning av piloter i syfte att sprida 

kompetensen inom likvärdig bedömning i kommunen, vilken startade för tre år sedan. En av 

piloterna var dock tvungen att hoppa av utbildningen efter en tid men har ändå agerat som en 

resurs i utvecklingsarbetet. Under de senaste åren har organisationen haft en relativt hög 

personalomsättning, vilket har inneburit både att ny kompetens tillkommit men även att 

arbetet med en samstämmig organisation av bedömningsarbetet har försvårats. På skola A har 

fyra lärare intervjuats, två som undervisar i tidigare år och två som arbetar i senare år. Dessa 
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kommer hädanefter benämnas som lärare A1-4 när det är relevant att identifiera en specifik 

källa. Den skolledare som intervjuats på skolan kommer att benämnas skolledare A. 

- Lärare A1: arbetar i tidigare år. Har arbetat som lärare i 15 år och har en termin 
engelska i sin lärarutbildning.  

- Lärare A2: arbetar i tidigare år. Har arbetat som lärare i snart 2 år och har ingen 
engelska i sin lärarutbildning. 

- Lärare A3: arbetar i senare år. Har arbetat som lärare i 3 år och har 
grundskolekompetens för senare år i ämnet engelska.  

- Lärare A4: arbetar i senare år. Har arbetat som lärare i 4 år och har läst 15 poäng 
engelska.  

Skola B har ett något större elevantal och därmed marginellt större organisation är skola A. På 

skolan har man introducerat arbetet med likvärdig bedömning för fyra år sedan. Man har 

tidigt engagerat föreläsare och utbildat piloter inom området. På skola B har fyra lärare 

intervjuats, två som undervisar i tidigare år och två som arbetar i senare år. Dessa kommer 

hädanefter benämnas som B1-4 när det är relevant att identifiera en specifik källa. Den 

skolledare som intervjuats på skolan kommer att benämnas skolledare B. 

- Lärare B1: undervisar i tidigare år. Har arbetat som lärare i 9 år och har 1-7 utbildning.  

- Lärare B2: undervisar i tidigare år. Har arbetat som lärare i 37 år och har en utbildning 
som lärare i låg-/mellanstadiet med ytterligare kompetensutveckling i arbetet.   

- Lärare B3: undervisar i senare år. Har arbetat som lärare i 15 år och har en 1-7 
utbildning i grunden med ytterligare kompetensutveckling i engelska (35 poäng).  

- Lärare B4: arbetar i senare år. Har arbetat som lärare i 4 år och har 
grundskolekompetens för senare år i ämnet engelska.  

2.4. Databearbetning och analysmetod 
Eftersom denna undersökning baseras på intervjuer där individers uppfattningar om 

utvecklingsarbetet är i fokus är den analysmetod som används hermeneutisk till karaktären. 

Den rådata som samlats in genom djupintervjuerna har bearbetats genom att tillämpa vad 

Stensmo (2002:36) kallar för en öppen kodning. Detta innebär att informationen i första hand 

sorterats i enlighet med de huvudsakliga frågeställningarna som undersökningen försöker 

besvara. Den information som berör skolutveckling har använts för att ge en övergripande 

bild av utvecklingsarbetet, de hinder man stött på och de vinster man upplevt 

utvecklingsarbetet givit. Den information som berör den pedagogiska verksamheten har 

sorterats i två kategorier: a) hur lärare arbetar med bedömning och språkundervisning samt b) 

hur lärare upplevt utvecklingsarbetet och vilka hinder och möjligheter de identifierat.  
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Analysen av materialet har sedan utgått från vad Stensmo (2002:37) kallar för axiell 

kodning där informationen från intervjuerna tolkas med utgångspunkt i den teoretiska 

bakgrund som presenterats. I detta sammanhang identifieras även samband inom materialet 

som insamlats genom att göra jämförelser mellan skolor och, där det är relevant, mellan lärare 

för tidigare och senare år.  

2.5. Reliabilitet och validitet 
I Christer Stensmos (2002) bok Vetenskapsteori och metod för lärare beskrivs dessa två 

begrepp som närmast hemmahörande i kvantitativa studier samtidigt som han inte utesluter 

dess relevans för kvalitativa undersökningar. Reliabilitet definieras här som den insamlade 

informationens pålitlighet och motståndskraft mot slumpmässiga resultat. Validitet definieras 

i sin tur som den grad av giltighet observationer och information har för det fenomen eller det 

förhållande man avser att studera (2002:30ff).  

I relation till undersökningens reliabilitet är det viktigt att poängtera att undersökningen 

är av kvalitativ och hermeneutisk karaktär och grundar sig i lärares och skolledares 

uppfattningar om utvecklingen inom bedömning av språkkunskaper. Syftet är med andra ord 

inte att formulera generella principer för utvecklingsarbete utan snarare att använda etablerade 

teorier för att analysera materialet och identifiera problem och möjligheter i arbetet med 

likvärdig bedömning. I denna bemärkelse har undersökningen mer karaktären av vad Stensmo 

(2002:68) beskriver som en jämförande fallstudie där två organisationer studeras med fokus 

på specifika forskningsfrågor.  

Undersökningens validitet grundar sig i omfattningen av de djupintervjuer som 

genomförts. Eftersom undersökningen riktar sig till två medelstora skolor finns det stöd för 

uppfattningen att urvalet och omfattningen av intervjuerna ger en relativt bred bild av det 

utvecklingsarbete som genomförts och de metoder för bedömning som används inom ämnet 

engelska för just dessa två skolor. Antalet undervisande lärare inom ämnet är begränsat inom 

skolorna varför två lärare i tidigare respektive senare år kan anses utgöra ett tillfredsställande 

underlag för att exemplifiera och diskutera skolutveckling på en lokal nivå. 

2.6. Begrepp 

2.6.1. Bedömning 
Med bedömning avses den process där en lärare söker bilda sig en uppfattning om en elevs 

kunskapsutveckling inom ett kunskapsområde. Denna definition utgår från Bengt Selgheds 

definition i Betygen i skolan (2006:11) med vissa ändringar. För det första lånar denna 
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definition från Per Måhl (2006:90) genom att inkludera begreppet kunskap för att tydliggöra 

att det endast är kunskapsutvecklingen som är i fokus och inte social och personlig 

utveckling. Definitionen håller sig även mer allmän när det gäller bedömningens omfattning. 

Medan Selghed talar om ”elevens totala utveckling” (2006:11) inkluderar denna definition 

även bedömning av delmål och bedömning under arbetets gång. Detta kommer att tydliggöras 

ytterligare i avsnittet om summativ och formativ bedömning.  

I anslutning till bedömning kommer även begreppen verktyg eller uppgifter att 

förekomma. Dessa syftar i detta sammanhang till de aktiviteter som används för att läraren 

skall tillgodogöra sig information som kan användas i bedömningsprocessen. Dessa kan bestå 

av exempelvis prov, samtal på engelska, dramatiseringar, skrivuppgifter och muntliga 

presentationer.  

2.6.2. Likvärdig bedömning 
I Skolverkets handlingsprogram för en likvärdig betygsättning fastslås att en likvärdig och 

rättvis betygsättning: 

innebär att det betyg en elev fått i ett visst ämne eller i en viss kurs ska visa 
elevens kunskaper och färdigheter i det som ska ingå i kursen enligt 
kursplanen och som motsvarar betygskriterierna för betyget. Med likvärdig 
menas att måttstocken för bedömningen är densamma för alla elever. Ett 
betyg i en klass ska motsvara ett likadant betyg i en annan klass. (Skolverket 
2004:3) 
 

Trots att Skolverket pratar om klasser är det naturligtvis även så att likvärdighet eftersträvas 

även på ett nationellt plan. Som citatet anger spelar mål och kriterier en central roll i likvärdig 

bedömning. Likvärdighet kan endast uppnås om lärare utgår från förbestämda kriterier i sin 

bedömning. Därför betonar Skolverket att lärare ”måste känna till och kunna tillämpa 

kursplaner, betygskriterier och andra bestämmelser” samt delta i ”aktivt lokalt 

kursplanearbete där betygskriterierna tolkas och anpassas utifrån det stoff och de 

undervisningsmetoder som används” (Skolverket 2004:3). 

2.6.3. Kriterier, matriser och standard 
I tillämpningen av likvärdig bedömning används ett flertal begrepp för att skapa system för 

bedömning. Det mest centrala begreppet som leder direkt till Skolverkets definition ovan är 

kriterier. Per Måhl definierar dessa som ”de iakttagbara kännetecken som elever 

åstadkommer eller visar upp” (2005:50). Poängen med likvärdig bedömning är att dessa 

kriterier skall vara förutbestämda, med andra ord tydligt definierade för eleven innan 

uppgiften genomförs eller redovisas. Denna princip är grundläggande för det mål- och 

kriteriebaserade systemet som infördes i och med Lpo94. En metod för att formulera och 
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presentera förutbestämda kriterier som använts av båda skolorna i undersökningen är 

utformandet av bedömningsmatriser. I dessa anges vilka kursplansmål man arbetar mot 

(uppnåendemål eller strävansmål beroende på vilken modell som utarbetats på skolan). 

Därefter konkretiseras målen i ett antal kriterier som ska kunna identifieras i det som eleven 

presterar. Exempel på olika former av kriterier ses i bilagor 3-5. Poängen med matriserna är 

att göra det tydligt för elever och lärare vad det är som bedöms och vilka mål detta motsvarar. 

För Måhl (1998:131ff) är utarbetandet av matriser en del i en process där man ser till 

uppgiftens svårighetsgrad (uppgiftsstandard), de kriterier man anger för bedömning 

(processtandard), de villkor under vilka uppgiften ska utföras (processtandard) och till sist 

hur resultatet skall definieras och formuleras (resultatstandard).  

2.6.4. Summativ och formativ bedömning 
Begreppen introducerades av Michael Scriven 1967 för att skilja mellan bedömningars två 

huvudsakliga syften (Korp 2003:77). Formativ bedömning har ett pedagogiskt syfte och skall 

ge eleven information om vad denne behöver göra för att förbättra sin kompetens inom ett 

område. Den formativa bedömningen är alltså vägledande för elevens arbete under tiden för 

utbildningen. Summativ bedömning är en sammanfattning av vilken kompetensnivå en elev 

uppnått i relation till uppställda mål. Den summativa bedömningen kan likställas med det 

betyg en elev får i ett ämne i slutet av terminen. Betyget representerar då den totala 

kompetensnivå eleven uppnått fram till det tillfället. Det innehåller dock ingen information 

om vad eleven kan göra för att utvecklas.  

Till viss mån överlappar dessa två begrepp. En summativ bedömning behöver inte 

stanna vid att beskriva nuläget utan kan naturligtvis användas för att skapa en plan för 

framtida verksamhet. Ett nationellt prov i engelska är visserligen konstruerat för att ta reda på 

så mycket som möjligt om elevens språkkompetens. Samtidigt kan resultaten användas av 

pedagoger som med kunskaper om språkutveckling och i dialog med eleven pekar på styrkor 

och svagheter samt formulerar mål för vidareutveckling.  

2.6.5. Strävansmål och uppnåendemål 
När läroplanen (Lpo94) och kursplanerna infördes i det nya mål- och resultatorienterade 

systemet upptäckte lärare att styrdokumenten satt upp två olika typer av mål. Strävansmål 

definieras av Selghed (2006:30) som de mål som anger den inriktning undervisningen skall ha 

för att främja elevers kunskapsutveckling i ämnet. Målen är allmänt skrivna och har inte 

karaktären av nivåer. Sett ur elevperspektiv betyder detta även att eleven kan motiveras till att 

utvecklas hur mycket som helst. Uppnåendemålen har en helt annan karaktär och anger den 
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”miniminivå av kunskaper som alla elever skall uppnå det femte respektive nionde skolåret” 

(Skolverket 2000:5). Med andra ord motsvarar uppnåendemålen i år nio vilka kunskaper som 

krävs för att få godkänt i ett specifikt ämne. Dessa mål kan även kopplas till kriterier enligt 

det kriterierelaterade system som dagens betygssättning bygger på.  

2.7. Etiska ställningstaganden 
De metoder som använts för insamling, bearbetning och presentation av den data som ingår i 

undersökningen har utformats i enlighet med de fyra huvudsakliga forskningsetiska principer 

som fastlagts av Vetenskapsrådet (2002). I enlighet med informationskravet har deltagarna i 

undersökningen informerats om dess syfte och vilken funktion deltagarnas uppgifter kommer 

att ha i undersökningen. Deltagarna har i linje med samtyckeskravet erbjudits delta i 

undersökningen utan otillbörliga påtryckningar eller incitament. I anslutning till intervjuernas 

avslutande har även intervjusubjekten igen frågats om de samtycker till inkluderingen av de 

uppgifter de lämnat i undersökningen. För att garantera att konfidentialitetskravet uppfylls har 

deltagarna informerats om att såväl skolor som individuella deltagare presenteras på ett sådant 

sätt att anonymitet garanteras. För att följa nyttjandekravet har alla deltagare informerats om 

att den data som samlats in endast kommer att användas för denna undersökning och ej 

lämnas ut för andra ändamål.  

Det skall även tilläggas att författaren av denna undersökning för närvarande arbetar på 

en av skolorna som deltar i undersökningen. För att inte inskränka konfidentialitetskravet 

anges dock inte vilken av skolorna detta gäller.  

3. Bakgrund – skolreform och implementering 

3.1. Ökade krav på bedömning 
I och med sin centrala plats i samhällsstrukturen är skolans verksamhet stadd i konstant 

förändring och påverkas hela tiden av sociala, kulturella och politiska processer. Under de 

senaste åren har samhälleliga, politiska, akademiska och pedagogiska diskussionen i stor 

utsträckning kommit att handla om bedömning. Begrepp som ’skärpta kunskapskrav’, 

’kunskapsskola’, ’kriterier’ och ’bedömningsmatriser’ har fått en central position och 

följaktligen också fått en större plats i skolans pedagogiska diskussioner. Veronica Lindberg 

(2005:243) beskriver till exempel hur ett begrepp som formativ bedömning visserligen 

introducerades för decennier sedan men först nu blivit aktualiserade i den pedagogiska 

verksamheten. Även Ulrika Tornberg (2005:25f) betonar att skolan inte verkar i ett socialt och 

politiskt vakuum. Hennes exempel med hur den borgerliga regeringen under början av 1990-
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talet förde fram ’kunskap’ som ett politiskt laddat begrepp kan ses som en utgångspunkt för 

den utveckling vi ser idag. Det är samtidigt viktigt att inte se detta som ett rent politiskt 

fenomen eftersom skolutveckling ständigt pendlar mellan olika utvecklingsideal som 

formalism/aktivism (Tornberg 2005:26). 

Den utveckling som ligger i fokus för denna undersökning är de beslut och insatser som 

berör bedömning och kunskapskrav. Den 1 juli 2008 ändrades grundskoleförordningen med 

hänsyn till skriftliga omdömen. Skriftliga omdömen för alla grundskolelever ska inte bara 

vara framåtsyftande utan även innehålla information om den enskilde elevens kunskaper inom 

respektive skolämne. Man tog även bort förbudet mot ’betygsliknande omdömen’ i det 

skriftliga omdömet. Detta innebär att lärare kan uttrycka sig om elevens måluppfyllnad redan 

i tidigare år (Utbildningsdepartementet 2008). Enligt Skolverket ska dock omdömet inte bara 

innehålla ett betyg utan ska vara framåtsyftande med fokus på vidareutveckling. I uppdraget 

till skolverket skriver utrikesdepartementet att de nya föreskrifterna innebär att läraren ska:  

Bestämmelserna om den individuella utvecklingsplanen i 
grundskoleförordningen […] ändras så att en sådan plan inte enbart ska vara 
framåtsyftande. Den ska även innehålla omdömen om elevens 
kunskapsutveckling i varje ämne. Dessa omdömen får vara betygsliknande 
och dagens förbud mot att skriftlig information om elevens skolgång ges 
karaktären av betyg utgår. Rektor beslutar om den närmare utformningen. 
Planen får också innehålla annan information om elevens skolgång om rektor 
beslutar detta. (Utbildningsdepartementet 2008) 

Regeringen föreslår även att införa kunskapskrav i tidigare år med nationella prov i år 3, 

6 och 9. De nationella proven för år 5 kommer att göras obligatoriska och i senare år föreslås 

det nationella provsystemet utökas med prov i naturorienterande och samhällsorienterande 

ämnen. Målet är sedan att införa betyg tidigare i grundskolan med start i år 6. Förutom att 

identifiera elevers behov av stöd i sin utveckling vid en tidig ålder är den ökade mängden 

nationella prov menad att främja den likvärdiga bedömningen av elevers kunskaper och 

förmågor (Utbildningsdepartementet 2008; Finansdepartementet 2006). 

Sammantaget betyder dessa reformer i utbildningsväsendet att formell bedömning av 

elevers kunskaper kommer att få en betydande plats i skolutvecklingen de närmaste åren. 

Lärare har naturligtvis även tidigare arbetat med att forma sig en bild av elevers kunskaper. 

Men om skriftliga omdömen ska inkludera betygsliknande formuleringar krävs också ett 

system för att utvärdera och formulera omdömen om elevers kunskaper. Inte minst krävs 

också en kompetens för att utvärdera elever på ett sådant sätt att de skriftliga omdömena blir 

rättvisande, rättvisa och av nytta för elever och föräldrar när de ska planera den framtida 

skolgången tillsammans med läraren. Eftersom bedömning och betygssättning tidigare 
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framför allt gällt de senare åren i grundskolan är det även rimligt att anta att det finns ett stort 

behov av kompetensutveckling för lärare som undervisar tidigare år.  

3.2. Implementeringens problematik 
De styrdokument som är utgångspunkten för skolans verksamhet idag var menade att innebära 

en betydande förändring för skolans verksamhet, inte minst med hänsyn till övergången från 

ett relativt till ett målinriktat bedömningssystem. Leif Davidsson beskriver i utredningen 

Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan (SOU 2007) hur implementeringen av det mål- 

och resultatstyrda systemet inneburit problem sedan starten. Enligt författaren beror detta på 

ett flertal faktorer. De mest problematiska faktorerna har varit: a) att det mål- och 

kriterieorienterade systemet inte till fullo förståtts av lärare i grundskolan; b) att Skolverket 

varit sena med att komma med kommentar- och referensmaterial för att hjälpa lärare att utgå 

från i sin undervisning och bedömning; c) att formuleringar i läroplaner och kursplaner ofta 

givit stort utrymme för tolkning; d) att Skolverket uppmanat skolor att utforma lokala 

konkretiseringar/tolkningar av kursplanernas mål (SOU 2007:12ff). Speciellt de två 

sistnämnda faktorerna har bidragit till att skapa stora utrymmen för tolkning och därmed 

påverkat möjligheterna till en nationell likvärdig bedömning negativt. Dessutom skriver 

Danielsson att detta i många fall ökat lärares beroende av den struktur och de tolkningar av 

läro- och kursplaner som förmedlas av läromedelsförlag och andra externa aktörer (SOU 

2007:15).   

Den bild som målas upp av Danielsson stöds av Skolverkets rapport Provbetyg – 

slutbetyg – likvärdig bedömning (Skolverket 2007) som beskriver hur bedömning och 

likvärdighet i bedömningen av kunskaper fortsätter att vara ett problem trots ett flertal 

insatser.  

Ett av de absolut viktigaste resultaten i rapporten är att variationen i 
nettoavvikelser mellan skolor inte minskat, men heller inte ökat, sedan de 
första nationella ämnesproven genomfördes 1998. (Skolverket 2007:44) 

 

Rapporten visar också att ett kontinuerligt hinder för att öka likvärdigheten i 

bedömningar är ”bristen på kommunikation mellan lärare inom skolor och inte minst mellan 

skolor” (2007:47).  

3.3. Implementering och skolutveckling 
Leif Davidsson (SOU 2007 245ff) följer upp sin kritik med att ange en väg mot 

implementeringen av nya styrdokument. För det första bör det system som skall ersätta det 

gamla vara genomarbetat och enhetligt, till skillnad från dagens uppdelning av läroplaner och 
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kursplaner. Han poängterar även vikten av att involvera pedagoger i utvecklingen av 

styrdokument och att satsa på att skapa motivation och intresse för förändringarna bland 

skolpersonal. Exempelvis föreslår Davidsson att läroplaner och kursplaner skall provas ut av 

praktiserande lärare och elever likt de nationella proven (SOU 2007:241). Detta är ett led i att 

säkerställa att förändringar accepteras av pedagoger och skolledare, bland annat genom att de 

idéer och koncept som ligger till grunden för förändringarna marknadsförs och befästs hos 

målgruppen. Avslutningsvis betonar Davidsson att förändring tar tid och att man behöver ha 

tålamod och avsätta tid för utvecklingen. Just tid betonas som en viktig faktor eftersom det 

annars är lätt att utvecklingsarbetet överskuggas av den dagliga verksamheten (SOU 

2007:248). Denna rekommendation ekas av akademiker som Stefan Andersson och Inge 

Carlström. I Min skola och samhällsuppdraget (2005:30) presenterar de sina principer för 

framgångsrik skolutveckling. I första hand behöver den praktiska verkligheten kartläggas för 

att förändringsarbetet skall ha en tydlig utgångspunkt. För det andra bör man se utformningen 

av styrdokumenten som verktyg som definierar praktikens handlingsutrymmen. För det tredje 

måste berörd personal involveras och känna reell delaktighet och som en konsekvens av detta 

bör all skolutveckling utgå från praktiserande lärares vardagsproblem. Författarna tar hjälp av 

Gunnar Bergs idé om ’frirum’ som det utrymme mellan den yttre gräns som utgörs av bl.a. 

centrala styrdokument och lagstiftning och den inre gräns som utgörs av den enskilda skolan 

som organisation (Andersson & Carlström 2005:23ff). Utvecklingsarbetet behöver initieras 

genom att skolans aktörer utforskar detta frirum för att identifiera vilka möjligheter det finns 

för utveckling. Nyckeln för denna process är att utvecklingen mot ett mål eller en vision sker 

genom en samarbetande skolkultur där dialog och utvecklingsarbete kretsar kring utmaningar 

i den praktiska verksamheten (Andersson & Carlström 2005:26).  

Detta överensstämmer väl med vad Bo Ahrenfelt (2001:23f) beskriver som skillnaden 

mellan en förändring av första och andra ordningen i sin bok Förändring som tillstånd 

(2001). En förändring av första ordningen är mer ytlig och kan skapa en idé om förnyelse 

trots att individer och organisationer hanterar situationer på samma sätt och resonerar enligt 

samma logik som tidigare trots att de upplever att en förändring skett. Förändringar av andra 

ordningen är mer genomgripande och påverkar systemets inre logik. Individer upplever en 

förändring på de flesta nivåerna av deras verksamhet inom organisationen och hanterar 

situationer utifrån den nya logiska struktur som byggts upp. Dessa begrepp kan relateras till 

Bergs idé om frirum (Berg i Andersson & Carlström 2005:23ff), där en förändring av första 

ordningen kan ses som ett utvecklingsarbete som endast resulterar i ytliga förändringar men 

där den inre gränsen för verksamheten återgår till sitt tidigare tillstånd. En förändring av andra 
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ordningen skulle i stället motsvaras av att de inre gränserna för verksamheten förändras 

permanent i väntan på nästa utforskning av frirummet. Utgångspunkten för både Andersson & 

Carlsson (2005) samt Ahrenfelt (2001) är densamma. Förändringsarbeten gynnas inte av att se 

organisationen som ett värde i sig. Istället krävs ett fokus på människorna i organisationen 

och deras sociala kontext med samtal och samarbete som utgångspunkter. Utan människorna 

existerar inte organisationen vilket innebär att människan sätts i centrum för organisationens 

arbete och förändring. 

Utvecklingen mot en mer likvärdig bedömning ligger dock inte enbart i framtiden utan 

pågår även inom ramarna för dagens läroplan (Lpo94). För att åtgärda brister i systemen för 

bedömning lanserade Skolverket (2004) en Handlingsplan för en rättssäker och likvärdig 

betygssättning i början av 2004. I denna beskrevs ett antal åtgärder som behövde genomföras 

för att höja likvärdigheten i bedömningen av elevers kunskaper och kompetenser. Från 

centralt håll bidrog Skolverket med kommentar- och bedömningsmaterial, förtydligande 

material för lokal tolkning av styrdokument, förbättring av de nationella provens 

betygsstödjande roll och en utökad kvalitetskontroll av skolors system för bedömning. 

Handlinsplanen ålade dessutom utbildningar för lärare och skolledare att inkludera 

bedömning i deras respektive kursplaner. Centralt för denna undersökning är två av de krav 

som lades på kommuner och skolor. För det första ålades skolans huvudmän och rektorer att 

se till att lärare får nödvändig kompetensutveckling inom området likvärdig bedömning. För 

det andra ålades huvudmän och rektorer garantera att lärare får tid för att arbeta med likvärdig 

bedömning och möjlighet till kollegial diskussion (Skolverket 2004:7f). 

Handlingplanen har resulterat i ett antal satsningar på olika nivåer. På ett nationellt plan 

har Skolverket agerat enligt handlingsplanen och tagit fram material som ska stödja lärare i 

sin tillämpning av styrdokumenten. Även de nationella proven har utvecklats och, vilket 

kommer att framgå senare, har haft en tydlig effekt på lärares kompetensutveckling. På ett 

kommunalt/lokalt plan har handlingsplanen även resulterat i initiativ. I Eskilstuna kommun 

har likvärdig bedömning fått en framskjuten position under de senaste åren. Från att i 

Skolplanen 2004-2007 ha fokuserat på att öka elevernas meritvärden och garantera en 

likvärdig utbildning i kommunen har den nu gällande skolplanen (2008-2011) ett uttalat mål 

att ”förskolor och skolor har en gemensam syn på hur läroplanen ska tolkas och praktiseras” 

(Eskilstuna kommun 2008). Som ett led i detta arbete har Eskilstuna kommun utbildat ett 

antal målpiloter som skall sprida kunskaperna och praktiken kring likvärdig bedömning på 

skolor. Frågan är dock vilket genomslag denna satsning fått och om det finns värdefull 

information att hämta inför framtida skolutveckling.  
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4. Bedömningens terminologi, teori och praktik 
I sin rapport Provbetyg – Slutbetyg- Likvärdig bedömning? (2007:8) betonar Skolverket att 

likvärdighet i bedömning inte bara är viktigt för att kunna skilja på elevers kompetensnivå 

utan framför allt att denna myndighetsutövning görs korrekt och i enlighet med 

bestämmelserna så att varje elevs rättssäkerhet respekteras. Men likvärdig bedömning handlar 

inte bara om myndighetsutövning och betyg. I och med att diskussioner kring bedömning och 

likvärdighet förts ut i skolorna har teorier och idéer kring bedömning även påverkat det 

pedagogiska och didaktiska arbetet. Lars Lindström (2005:13) beskriver hur det under senare 

år har skett en förskjutning i betydelsen och användningen av bedömning i pedagogisk 

verksamhet. Författaren visar på hur bedömning gått från att kontrollera kunskaper till att 

befrämja lärande och vara en del i lärandeprocessen. Bedömning har även blivit mer social i 

meningen att det blir vanligare att lärare bedömer elevers prestationer tillsammans med 

kollegor och eleverna själva. På så sätt har bedömning även knutits starkare till de olika 

ämnenas didaktiska teori istället för att utgöra en isolerad ateoretisk metodik. 

Per Måhl (1998:131f) beskriver hur en mål- och kriteriebaserad läroplan kräver 

samarbete mellan lärare för att fungera likvärdigt. Detta samarbete innebär dock inte bara att 

likvärdigheten ökar utan bidrar även till möjligheterna för kollegiet att bli en lärande 

organisation. Måhl (1998:7f) tar även upp vikten av att eleven ses som en aktiv del i 

bedömningsprocessen. Genom tydliga kriterier och beskrivningar av vad som krävs för att 

uppnå kunskapsmål förses eleven med verktyg för att själv analysera sitt lärande och vilka 

åtgärder som krävs för fortsatt utveckling. Ett annat exempel på hur arbetet med likvärdig 

bedömning får konsekvenser som sträcker sig utanför själva bedömningen är arbetet med 

individuella utvecklingsplaner. Dessa skall fungera som ett verktyg för att se till att 

”informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens 

utveckling i relation till målen i läroplanen och kursplanerna” (Skolverket 2008:8). Denna 

dokumentation skall alltså innehålla information från olika bedömningar av elevens 

kunskaper inom olika ämnen. Dokumentet skall även vara framåtsyftande, med andra ord 

skall den ange vilka insatser och åtgärder som ska vidtas för elevens fortsatta utveckling. 

Detta system av utvärdering, dokumentation och uppföljning syftar till att sätta eleven i 

centrum för sin lärandeprocess och skapa förutsättningar för kommunikation kring elevens 

lärande. Förskjutningen mot formativ bedömning som beskrivs av Lindström och Lindberg 

(2005:12f) går även hand i hand med den internationella utvecklingen. Avslutningsvis är det 

viktigt att notera att satsningen på att utveckla bedömning som ett pedagogiskt verktyg har en 

tydlig internationell prägel. I de riktlinjer som utformats av European Association for 
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Language Testing and Assessment (EALTA 2006) betonas behovet av att lärare tränas att 

använda bedömning som en aktiv process i sin undervisning och att ständigt samarbeta för att 

utveckla metoder och kompetens inom området.  

4.1. Kunskap och språkkompetens 
Den språkkompetens som skall premieras i undervisningen och bedömningen av engelska på 

grundskolan är fokuserad på språkets kommunikativa aspekter. I kursplanen för engelska 

uttrycks målet för undervisningen att eleven skall ”utveckla en allsidig kommunikativ 

förmåga och sådana språkkunskaper som är nödvändiga för internationella kontakter” 

(Skolverket 2000:13). För bedömningen innebär detta att man skall bedöma elevens allsidiga 

kommunikativa förmåga med hänsyn till receptiva, produktiva och interaktiva färdigheter 

(2000:16). Tornberg (2005:26) observerar att detta är en del av en pendelrörelse mellan 

formalism och aktivism som ständigt präglar språkundervisning. Formalismen i denna kontext 

innebär fokus på språkriktighet och språkfärdighetsförmåga medan aktivism innebär ett fokus 

på användandet av språket i en kommunikativ kontext. Denna utveckling beskriver Helena 

Korp (2003:45ff) som tätt knutet till en förändring i kunskapssynen som karakteriserar det 

postmoderna samhället. Med den sociokulturella kunskapssynens frammarsch blev 

språkkompetens synonymt med kommunikativa färdigheter, både som lärandeprocess och 

kompetens. Som en naturlig följd av denna utveckling har även de nationella proven i 

engelska ändrats i utformning. Erickson och Börjesson (2001:255) beskriver hur de istället för 

att utvärdera specifika tekniker var och en för sig strävar efter att ge en mer holistisk bild. 

Denna är mer inriktad på språkets kommunikativa och funktionella aspekter. Med andra ord 

är det viktigaste att elever kan använda språket för att kommunicera och agera i en 

engelskspråkig miljö. Denna utveckling följer den internationella trenden som exemplifieras 

av Europarådets (2001) Gemensam europeisk referensram för språk. I denna betonas att 

flerspråkig och flerkulturell kompetens inte handlar om ”att olika kompetenser läggs ovanpå 

eller vid sidan av varandra, utan snarare om att det finns en komplex eller sammansatt 

kompetens som användaren kan utnyttja” (Europarådet 2001:165). 

I en didaktisk kontext har betoningen av språkkompetens som en komplex 

kommunikativ process flera potentiella effekter. Den mest uppenbara är att språkinlärningen 

ofta sker i en kommunikativ kontext. Med andra ord ligger fokus mindre på inlärning av 

enstaka glosor eller grammatiska principer och mer på användningen av språket. Exempel på 

detta kan vara att lära grammatik i samband med skrivprocesser eller att utveckla tal i 

vardagliga samtal där eleven själv upptäcker utvecklingsområden och lär av andra. Tornberg 
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beskriver vikten av cooperative learning, det vill säga att ge utrymme till kommunikativa 

processer för att ge eleven möjlighet att använda språket och delta i samarbeten (2005:65, 

115f). 

4.2. Bedömning och språkkompetens 
Det finns naturligtvis en mängd olika sätt att utvärdera språkkompetens. Det kan röra sig om 

traditionella skriftliga förhör, muntliga presentationer, talprov, skrivuppgifter och hör-

/läsförståelseuppgifter. Dessa kan vara knutna till lärarens undervisning och därför utformade 

av läraren själv, av läromedelsförfattare och därför knutna till det aktuella läromedlet eller av 

generellt/kontextoberoende slag som exempelvis nationella prov. Ses bedömning i kontexten 

av ett mål- och kriteriebaserat system blir det dock nödvändigt att göra vissa distinktioner.  

Peter Nyström (2004:2) visar att forskningsfältet och praktiken för bedömning av kunskaper 

gått från educational measurment till educational assessment. Innebörden av detta är att 

bedömning sedan 1980-talet gått från att läraren administrerar centrala prov till att bli en 

lärandeprocess där elever och lärare interagerar. Detta stämmer väl överens med distinktionen 

mellan formativ och summativ bedömning. Tornberg (2005:152) beskriver hur prov kan 

utformas som antingen achievement tests eller proficiency tests. Det förstnämnda hänvisar till 

prov som utvärderar huruvida en elev har följt med i undervisningen och tillägnat sig de 

kunskapsområden man gått igenom. De kompetenser som utvärderas här är i första hand inte 

direkt knutna till de nationella målen utan kan snarare betraktas som grundläggande 

kunskaper som hjälper eleven att utvecklas mot målen. Proficiency tests å andra sidan är 

utformade för att belysa ”på vilken språkfärdighetsnivå eleven faktiskt ligger” och utvärderas 

i enlighet med förbestämda kriterier (Tornberg 2005:152). Nationella prov är det mest 

utpräglade exempel på dessa former av prov. Tidigare presenterades idén med likvärdig 

bedömning som ett ökat fokus på bedömningen som en kommunikativ process där en viktig 

målsättning är elevens och lärarens förståelse för vad som krävs för att nå ett mål. Det är 

därför rimligt att anta att denna utveckling kräver en förskjutning bort från acheivement 

testing. I praktiska ordalag kan detta innebära att enkla glosförhör ersätts med mer komplexa 

uppgifter där elever uppmuntras att använda språket mer aktivt, exempelvis genom att 

använda orden i meningar, förklara orden på målspråket för varandra etc. I ett 

bedömningsperspektiv är det tydligt att sådana uppgifter erbjuder lärare och elever mer 

material för en formativ bedömning och samtal kring vidareutveckling.  

Ett potentiellt problem är dock att kraven på förutbestämda kriterier som följer likvärdig 

bedömning riskerar att göra uppgiftskonstruktion till en komplex process. Det system av olika 
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standard (se avsnitt 2.5.3.) som förespråkas av Måhl (2005:48ff) ställer mycket höga krav på 

lärares analys och utformning av uppgifter. I en uppgift där en text ska läsas och bearbetas 

behöver lärare alltså ta hänsyn till textens svårighetsgrad, vilka krav som ställs på själva 

uppgiften samt under vilka villkor uppgiften genomförs (lärarhjälp, ordböcker etc.). Vikten av 

att se instrument för bedömning som en del av en process betonas ytterligare i den modell för 

bedömningsprocesser Nyström (2004:4) använder sig av (figur 1). Denna illustrerar hur 

viktigt det är att inte bara se till hur bedömningssituationer resulterar i omdömen utan även i 

ett system för slutsatser och konsekvenser för såväl lärare som elever. Begreppet inferenser 

syftar till vilka slutsatser man kan dra av en elevs prestation. Konsekvenser i denna kontext 

syftar till vad utvärderingen får för konsekvenser för de som är involverade. Nyström syftar 

här främst på elever men, som diskussionen kring de nationella proven visar nedan, kan 

bedömningar och omdömen även få konsekvenser för lärare och utformningen av 

undervisningen. Validiteten hos bedömning och utvärdering av kompetens är enligt Nyström 

(2004:13f, 22, 26) tätt kopplade till lärares kunskapssyn och de syften som ligger bakom 

bedömningen.  

Figur 1 Modell för bedömningsprocessen. 

Om modellen appliceras på de nationella proven i engelska går det att identifiera värden 

som ligger utanför bedömningen av en elevs språkkompetens. Visserligen är proven 

utformade och testade för att lärare ska kunna använda resultaten för att komma till inferenser 

vad gäller elevens språkkompetens. Det finns dock gränser för de inferenser som kan dras 

eftersom proven är allmänt hållna och inte täcker alla kursplansmål (Selghed 2006:39). Om 

istället fokus ligger på de konsekvenser proven kan leda till kan andra aspekter lyftas fram. 

Men även om proven är utformade för att vara en konkretisering av kursplanen och den 

kunskapssyn som skall ligga till grund för språkundervisningen har de även andra värden. 

Tillsammans med kommenterande material och betygsanvisningar utgör därför de nationella 

proven ett potentiellt viktigt didaktiskt instrument för lärare. Enligt Erickson och Börjesson 

(2001:255; 260) har det inte gjorts så mycket studier kring hur proven påverkar 

undervisningen, den så kallade washback-effekten. Författarna betonar dock att denna effekt 
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kan vara både negativ och positiv. En potentiellt positiv washback-effekt är Skolverkets 

intention att nationella prov skall stärka den likvärdiga bedömningen:  

Genom de utförliga bedömningsanvisningar som medföljer proven ges också 
lärarna underlag för att bedöma såväl elevernas prestationer på provet som 
elevernas övriga prestationer med utgångspunkt i de nationella målen och 
betygskriterierna. På detta sätt bidrar de nationella proven till att dels ge ett 
underlag för att bedöma provresultaten, dels stöd för läraren i den totala 
bedömningen (Skolverket 2004:3f) 

Ett tecken på att denna intention har fått genomslag skulle exempelvis vara att lärares 

kunskapssyn i stort speglar den kommunikativa syn som präglar läroplan och kursplan och att 

detta speglas i lärares undervisning, uppgifter och bedömning.  

5. Resultat 
Det material som samlats genom djupintervjuerna kommer att redovisas i två huvudsakliga 

delar. Skolutveckling riktar sig mot det utvecklingsarbete som genomförts på skolorna för att 

se om det motsvarar målsättningarna som satts i Skolverkets handlingsplan för likvärdig 

bedömning (Skolverket 2004). Genomslag i praktiken fokuserar närmare på den effekt 

utvecklingsarbetet har haft på lärares undervisning och kunskapssyn.  

5.1. Skolutveckling 

5.1.1. Skola A 
Skolledare A beskriver hur man deltagit i det utvecklingsarbete som startats av Eskilstuna 

kommun för tre år sedan. Det första året utbildades piloter men man väntade med att 

involvera övriga lärare i projektet. En av de två piloter som utbildades var tvungen att hoppa 

av utbildningen så att det i dagsläget endast finns en pilot på skolan. Det andra året startade 

utbildningen av lärare i år 6-9 på skolan med diskussioner i ämnesgrupper kring terminologi 

och konstruktion av matriser. Speciellt ämnesgrupperna i svenska och SO kom långt detta år, 

troligen på grund av att piloten undervisade i dessa ämnen. Det senaste året har dock 

utvecklingsarbetet avstannat något. Skolledare A beskriver personalomsättning som ett av 

skälen för detta. Dock har det visat sig att relativt nyexaminerade lärare som kommit in i 

organisationen har haft lättare att ta till sig det nya arbetssättet. Ett annat skäl har varit att 

ämneskonferenser använts för att planera en omorganisation av skolan istället för att fortsätta 

didaktiska diskussioner kring bedömning. Under detta år har man dock deltagit i utvecklingen 

av ett IT-baserat system för att dokumentera omdömen. Detta system utgår från frågor (lika 

för alla ämnen) som lärare använder för att beskriva varje elevs utveckling. Skolledaren anser 

att detta arbete har bidragit till att föra fram intressanta diskussioner i arbetslagen kring vad 
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som bedöms och hur man formulerar elevers utveckling i text. Från att ha upplevts som 

krångligt och tidskrävande har de flesta lärarna med tiden utvecklat en vana att reflektera 

kring frågorna i systemet och skolledaren anser idag att det resulterat i en mer gemensam syn 

på kunskap och bedömning. En faktor som kan ha haft en positiv inverkan för detta arbete är 

att de frågor man utgår ifrån skickades ut på remiss till lärarna som skulle beröras och 

anpassades efter deras önskemål innan systemet implementerades.  

Som ett andra steg i utvecklingen har lärare i de tidigare åren inkluderats aktivt i 

utvecklingsarbetet under det senaste läsåret (08/09). Piloten har samlat lärare i diskussioner 

och arbete kring utformningen av gemensamma matriser för bedömning. Skolledaren 

upplevde att lärarna själva slogs av hur olika de ser på bedömning och kunskapskrav och att 

de varit mycket positiva till samtalen och möjligheten att samverka. I dagsläget har lärare för 

tidigare år fått en grundutbildning i dokumentation och databearbetning. Två piloter har även 

påbörjat sin utbildning för att använda IT-systemet för att skriva omdömen.  

Hinder och svårigheter: bristen på tid och personalomsättningar har inneburit att lärare 

ofta arbetar individuellt med likvärdig bedömning. Bland annat har piloten på egen hand 

utformat kriterier och bedömningsmatriser för svenska och SO. Ytterligare en bidragande 

orsak till svårigheterna att få till stånd samarbeten och gemensamma diskussioner har varit 

uppdelningen av skolan i två byggnader. Skolledaren upplever att detta minskat möjligheterna 

för möten och spontana diskussioner mellan undervisande lärare. 

Skolledare A önskar att det gjorts en tydligare prioritering både från ledning och 

förvaltning, exempelvis att man fattat ett centralt beslut om tid som skall avsättas till 

utvecklingsarbetet. Skolledaren tycker även att det är olyckligt att man efter det initiala skedet 

gett skolor möjligheten att själva välja inriktning för det fortsatta utvecklingsarbetet. Det 

tydligaste exemplet på detta har varit att skolor kunnat välja mellan tre olika handledare som 

har olika syn på hur man bör arbeta med likvärdig bedömning. Skolledaren befarar att detta 

kommer att motverka arbetet med att få till stånd en ökad likvärdighet inom kommunen.  

Vinster och möjligheter: den mest uppenbara vinsten som skolledare A observerat har 

varit en ökad samsyn kring bedömning och kunskap. Skolledaren upplever att lärarna aktivt 

arbetar med utgångspunkt i styrdokumenten i en mycket högre grad än tidigare. I kontakten 

med eleverna anser skolledaren att lärare blivit säkrare på att utforma mål för undervisningen 

och kommunicera undervisningens inriktning till eleverna. Detta gäller dock i första hand 

lärare i senare år.  
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5.1.2. Skola B 
Denna skola startade sitt utvecklingsarbete för fyra år sedan. Initiativet till detta kom från 

skolledaren efter det att denne fått information från elever och enskilda lärare att det fanns en 

ojämlikhet och en orättvisa i sättet att bedöma kunskaper och sätta betyg. Skolledaren märkte 

även att det fanns en ovana bland lärare att använda styrdokumenten i sitt pedagogiska arbete.  

Skolledare B tog därför in föreläsare för att utbilda personalen i år 7-9 i ett första steg. Detta 

resulterade i en ökad medvetenhet men samtidigt en insikt om det omvälvande och tunga 

arbete som väntade. Skolledare och lärare beslutade därför att skynda långsamt och att utgå 

från de ämnesplaneringar man hade och samtidigt utforma system för bedömning inom dessa 

som skulle höja likvärdigheten. I reella termer betydde detta att alla ämnen hade skyldighet att 

förse eleverna med en ’lapp i handen’ i början av varje ämnesområde där det tydligt beskrevs 

vad eleverna skulle lära sig och vilka kriterier som gällde för bedömning. I anslutning till 

detta utbildades två piloter med uppgift att motivera och stödja utvecklingsarbetet i 

arbetslagen. Skolledare B betonar även att det infördes ett ekonomiskt incitament genom att 

engagemang i utvecklingsarbetet blev ett mycket starkt kriterium för individuell lönesättning.  

Efter det första årets arbete var skolledning och lärare överens om att fortsätta 

utvecklingsarbetet och skolledare B valde därför att ta in en kursledare som föreläste kring 

likvärdig bedömning samt handledde personalen i utvecklingen av kriterier, 

bedömningsmatriser och planeringar. Deltagande lärare blev instruerade att prioritera 

utvecklingsarbetet vid ämneskonferenser och i sitt dagliga arbete. Lärare som upplevde en 

stor arbetsbörda kunde även begära vikarie för att få tid att samarbeta kring bedömning. 

Förutom detta utformade lärare ett system för dokumentation som skulle säkerställa att 

formativa omdömen nådde ut till ansvarslärare, elever och föräldrar under terminen. Man 

försökte även utforma en arbetssituation och en schemaläggning som skulle underlätta för 

lärare att uppfylla kravet på samarbete i planering och bedömning.  

Efter det andra året skapade personalomsättningar ett problem vilket gjorde att piloterna 

på skolan sedan ett år tillbaka håller en introduktionskurs i likvärdig bedömning för 

nyanställda.  

Hinder och svårigheter: ett av de största hindren i början, enligt skolledare B, var att 

lärare på skolan var ovana att skolledningen lade sig i vad som hände i ’deras’ klassrum. Det 

tog tid och en mängd diskussioner för att förändra denna uppfattning vilket var nödvändigt för 

att skapa en gemensam utgångspunkt för utvecklingsarbetet. I fortsättningen av arbetet anser 

skolledaren att svårigheten framför allt låg i att väga kraven på utveckling mot risken att 

överbelasta personalen. Detta har resulterat i en hel del diskussioner mellan skolledare och 
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personal om vilka prioriteter som ska göras i verksamheten samt strategier för att ge tid och 

utrymme för arbetet, exempelvis möjligheten att kalla in vikarier vid intensiva arbetsperioder. 

I detta sammanhang uttrycker skolledare B en farhåga att dagens situation med minskade 

resurser kommer att påverka möjligheterna att förse lärare med resurser för att samarbeta. I 

det fortsatta arbetet anser skolledaren dessutom att det behövs ett effektivare sätt att 

dokumentera och följa upp resultat. Man har tackat nej till att delta i Eskilstuna kommuns 

system för dokumentation som implementerats på bl.a. skola A på grund av att det skulle 

inskränka det system man arbetat fram på skolan. Målsättningen är i stället att hitta ett IT-

baserat system som passar den verksamhet man arbetat fram.  

Vinster och möjligheter: den absolut viktigaste vinsten som förs fram av skolledaren 

har varit elevernas förbättrade studieresultat sedan man implementerade utvecklingsarbetet. 

Skolledaren ser detta som ett resultat av arbetet med att tydliggöra för eleverna vad de ska lära 

sig samt av samarbetet mellan lärare. Eleverna har dessutom blivit mer delaktiga i sin 

utveckling och frågor om bedömning och utformning av kurser har börjat föras upp på 

elevrådsnivå där elever ställer krav utifrån sina intressen. Föräldrar är också positiva, speciellt 

när det gäller den ökade tillgängligheten av information på skolans hemsida så att de kan följa 

sina barns verksamhet i skolan. Skolledaren anser avslutningsvis att det arbete man utfört 

hittills har medfört att lärare och organisation är väl rustade för en fortsatt utveckling och att 

möta ökade krav på bedömning i alla år. Samtidigt betonas att den pedagogiska utvecklingen 

är en kontinuerlig process som aldrig blir ’färdig’ men där det är möjligt att se tydliga 

framsteg.  

5.2. Genomslag i praktiken 
När bilden av utvecklingsarbetet från skolledarperspektiv presenterats är det dags att 

presentera den bild som ges av undervisande personal. Medan skolledarna intervjuats i syfte 

att ge en övergripande bild av utvecklingen har lärarnas intervjuer fokuserat på två generella 

områden: a) kunskapssyn och bedömning; b) kompetensutveckling inom likvärdig 

bedömning. Skolorna presentera var för sig med dessa två underrubriker. Resultatet 

sammanfattas sedan i nästa avsnitt.   

5.2.1. Skola A 
Kunskapssyn och bedömning: det framgår tydligt från intervjuerna att det finns en 

gemensam grundsyn när det gäller vikten av kommunikativ kompetens i engelskan. Detta 

gäller i såväl tidigare som senare år. I senare år finns det dock en ökad betoning av vikten av 

grammatik och språkriktighet. Lärare A3 lägger exempelvis en ökad vikt vid det skriftliga 
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språket och baserar mycket av undervisningen på uppgifter där eleven utvecklar språket via 

skrivprocessen. Lärare i tidigare år och i senare år (A1 och A4) försöker även ersätta 

läxuppgifter som enkla glosförhör med uppgifter som stimulerar användningen av ord och 

fraser. Lärarna hämtar uppgifter från webb-resurser som anpassas efter behov och skapar på 

så sätt mer kommunikativa och kontextuella uppgifter. En generell skillnad mellan lärare i 

tidigare och senare år är att man i senare år förser elever med arbetsplaneringar med 

bedömningskriterier i början av en arbetsperiod. I tidigare år informeras eleverna om vad man 

skall lära sig men utan närmare information om vilka kriterier som gäller för bedömning.   

Utvärdering av talad kommunikation sker mer huvudsakligen när läraren cirkulerar i 

klassrummet och lyssnar på talet. I senare år genomför man även former av muntliga prov i 

mån av tid. Både lärare A3 och A4 uttrycker dock att det ofta är svårt att hitta tid för sådana 

prov. Man försöker även ha samtal med eleverna om deras resultat under terminen men det är 

inte alltid det finns tid för det. Alla lärare på skolan arbetar aktivt med att komplettera 

läromedel med egna uppgifter för att variera undervisningen. Speciellt lärarna för senare år 

utgår mer sällan från läroboken utan använder den endast som ett komplement till andra 

resurser och material. I tidigare år utgår bedömningen från läxförhör, avlyssning av muntlig 

kommunikation i klassrummet, prov, diagnoser och nationella prov. Lärarna sambedömer inte 

uppgifter när det gäller några av uppgifterna. Man har dock suttit i arbetslagen och arbetat 

fram en matris (bilaga 3) som används av alla lärare i tidigare år på skolan. Kriterierna för 

bedömning som fylls i matrisen utgörs av uppnåendemålen från Skolverkets kursplaner för 

respektive ämne. 

Lärarna i senare år utgår även de från samma matris med färdigskrivna kriterier för 

kunskapsområdena läsförståelse, hörförståelse, skriftlig kommunikation och muntlig 

kommunikation. Materialet utformades på lärare A3:s tidigare arbetsplats i samarbete med 

andra språklärare. Precis som lärarna i tidigare år sambedömer man inte elevers arbeten som 

regel, även om man ibland kan rådfråga en kollega om ett gränsfall. Den skriftliga delen i 

nationella proven i år 9 skall dock sambedömas.  

Kompetensutveckling inom likvärdig bedömning: alla intervjusubjekt beskriver att 

arbetet med likvärdig bedömning har förändrat deras syn på undervisning i viss omfattning, 

undantaget lärare A1 som precis börjat sitt arbete som lärare och därför saknar referensram.  

Den källa till kompetensutveckling som är mest framträdande i intervjuerna på skolan är 

samarbetet och diskussionerna med kollegorna på arbetsplatsen. Gemensamt är även att man 

anser att det saknats tid att ha kontinuerliga diskussioner kring bedömning. De insatser som 

genomförts av piloten har varit givande men anses inte ha följts upp av satsningar på fortsatt 



HOA400  Sidan 22 av 35 

   

arbete i arbetslagen. Lärare A3 anser att det satsades en hel del i början av projektet men att 

det sedan avstannat. Läraren anser också att flera lärare riskerar att gå tillbaka till sina tidigare 

tankesätt och rutiner om inte satsningen följs upp. Läraren förordar också den tidigare 

arbetsplatsens agerande. Där beslutades centralt hur lärarna skulle arbeta med likvärdig 

bedömning och sedan införde en ’tvingande’ kompetensutveckling. Även om arbetet i vissa 

fall upplevdes som jobbigt visade det sig dock att det fanns förtjänster i längden. Lärare A4 

upplever också en tidsbrist men anger framför allt administrativa uppgifter och 

konflikthantering som skäl för detta. Lärare A2 upplever sig ha utvecklat en bättre förståelse 

för styrdokumenten i sin pedagogiska verksamhet. Genom att arbeta med den gemensamma 

matrisen upplevs det som lättare att relatera kursplanens mål till planerad undervisning och 

utvärdering. Läraren uttrycker även att detta arbete har gjort lärarna mer förberedda för de 

krav på dokumentation och bedömning som tillkommit det senaste året. Förutom lärare A2 

anser samtliga lärare att mål och kriterier i styrdokumenten behöver förbättras och bli 

tydligare. Lärare A2 vill dock ha ökad kompetensutveckling inom bedömning men betonar att 

den bör utgå från lärarnas praktiska arbete och inte vara fristående kurser. Samtliga lärare 

uttrycker en vilja att fortsätta utvecklingen och anser att likvärdig bedömning bör prioriteras 

av skola och kommun. Lärare A1 och A3 betonar speciellt att detta arbete handlar mycket om 

att lära sig ett nytt sätt att tänka didaktiskt och önskar därför fortsatta insatser för att 

vidareutbilda lärare.  

5.2.2. Skola B 
Kunskapssyn och bedömning: samtliga lärare som intervjuats på skolan ger uttryck för en 

kommunikativ kunskapssyn i sin engelskundervisning. Det prioriterade målsättningen i såväl 

senare som tidigare år är att göra det möjligt för eleverna att använda engelska i olika 

kommunikativa situationer. Bilden av vad eleverna prioriterar varierar dock. Lärare B1 anser 

att även eleverna prioriterar den kommunikativa kompetensen medan lärare B2 anser att 

eleverna mest associerar lärande med glosläsning och enskilda övningar. I senare år uttrycker 

lärare B3 och B4 att eleverna har olika prioriteringar som huvudsakligen kan ses som de 

elever som lär för betygen och de som lär för att bli bättre på användandet av språket. Alla 

lärare har läromedel de utgår ifrån men tar även in annat material för att variera 

undervisningen och ge en tydligare verklighetsanknytning.  

När det gäller bedömning har lärare i senare år under de senaste åren utarbetat ett 

system för planering och bedömning. Till att börja med använder man Skolverkets 

diagnosmaterial i början av år sju för att identifiera vilka behov eleverna har av stöd inom 
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olika områden. Denna information används både för att ge ett formativt omdöme till eleverna 

och för lärarna att planera eventuella stödåtgärder. Förutom detta är grundpelaren i systemet 

att ämneslärare som undervisar samma år samplanerar alla arbetsområden och därmed 

använder samma planering med gemensamt utarbetade bedömningskriterier. De arbeten som 

lämnas in av eleverna bedöms sedan av samtliga involverade lärare, både enskilt och sedan 

vid gemensamma diskussioner där framför allt ’gränsfall’ diskuteras. För att få detta system 

att fungera har man regelbundna ämnesträffar en gång i veckan och ibland extra möten för att 

diskutera bedömning av enskilda arbeten. I slutet av varje arbetsområden gör eleverna en 

utvärdering och får respons på sitt arbete. Ämnesläraren har även ett muntligt samtal med 

varje elev med utgångspunkt i utvärdering och respons där man kommer överens om framtida 

målsättningar. Elev och ansvarslärare/mentor har dessutom två ’coachingsamtal’ per termin 

för att utvärdera skolgången och de omdömen som skrivits. De uppgifter som används för 

bedömning i senare år utformas ibland av lärarna gemensamt eller utgörs av 

läromedelsuppgifter eller nationella prov. Lärare B4 anser dock att det varit svårt att hitta tid 

för lärare att utveckla ordentliga uppgifter tillsammans, även om det går allt bättre. En positiv 

utveckling enligt läraren är dock att man under det senaste året börjat spela in muntliga 

uppgifter för att möjliggöra sambedömning av muntlig kommunikation. Det ska även tilläggas 

att lärare B4 anser att det ibland har varit svårt att få alla språklärare att delta i samarbetet.  

Lärare i tidigare år har inte kommit lika långt i utvecklingen av ett gemensamt system 

för bedömning. Samarbetet har dock ökat mycket under de senaste åren. Lärare B2 beskriver 

hur man samplanerar inom samma år och att man även sambedömer nationella prov. 

Därutöver har lärare utformat system för att bedöma och dokumentera elevers 

kunskapsutveckling. Dessa är dock inte enhetliga utan varje lärare har utvecklat sitt eget 

system. Lärare B1 har exempelvis utformat en ’checklista’ för eleverna där de tillsammans 

med läraren kan bocka av vilka mål och delmål man uppnått. Lärare B2 sambedömer mycket 

av elevernas arbeten tillsammans med eleverna och diskuterar deras utveckling utifrån detta. 

Elevers resultat sammanfattas till utvecklingssamtalen för att ge en bild av elevens 

kunskapsutveckling och vad som behövs för en framtida utveckling.   

Kompetensutveckling inom likvärdig bedömning: alla lärarna som intervjuats har 

deltagit i de senaste fyra årens kompetensutveckling och är generellt positiva till denna 

satsning. Trots att deltagande var ’tvingande’ är man positiv till att det avsatts tid och att 

utformningen av arbetet utvecklades i dialog med personalen. Lärare i tidigare år beskriver att 

det i början var svårt att ta till sig allt nytt material men att man efter att ha lyssnat på flera 

föreläsare och läst om olika modeller fastnade för en som passade deras verksamhet. Båda 



HOA400  Sidan 24 av 35 

   

lärarna för tidigare år (B1, B2) uttrycker även att detta arbete förberett dem för kraven på 

dokumentation och bedömning som införts det senaste året och har sett dessa krav som en 

naturlig utveckling i det arbete de redan utför. Lärarna var även positiva till de ’workshops’ 

man deltagit i trots att det i början var nervöst att släppa sitt arbete utanför klassrummet och 

man var rädd att göra fel. Efter denna initiala nervositet beskriver man hur det även blivit 

lättare att samarbeta inom lärargruppen.  

Samtliga lärare (B1-4) anser att utvecklingsarbetet påverkat deras undervisning positivt 

och att det bör prioriteras fortsättningsvis. De aspekter som förs fram är en tydligare koppling 

till styrdokumenten, ökad diskussion mellan lärare, eftertanke vid utformning av prov och 

uppgifter samt dokumentation och uppföljning av elevers utveckling. De nationella proven i 

engelska förs även fram av lärarna i både tidigare och senare år som källor till 

kompetensutveckling. Arbetet med de rättningsmallar, instruktioner och elevexempel som 

ingår i det nationella provmaterialet beskrivs som mycket utvecklande när det gäller 

förståelsen för tanken bakom bedömning av språkkompetens. Lärare B4 betonar även att 

samarbetet mellan lärare även förbättrat arbetsmiljön och sammanhållningen lärare emellan. 

När det gäller den fortsatta satsningen på likvärdig bedömning betonar lärarna att det är 

viktigt att den fortsätter och lärare B3 är speciellt orolig för att dagens ekonomiska situation 

kommer att inskränka möjligheterna för samarbete och vidareutveckling. Den närmaste tiden 

ser lärarna flera olika områden som bör prioriteras. Lärare B3 lyfter fram det pågående arbetet 

med att utgå mer från strävansmålen i undervisningen och hur detta skulle kunna motivera 

elever att ’sikta mot stjärnorna’ istället för att satsa på att klara av enskilda arbetsområden. 

Denne lärare är orolig för att de tydliga kriterier man utgår från nu resulterar i att många 

elever fokuserar på betyg snarare än språkutveckling. Lärare B4 anser dock att det skulle vara 

bra att lugna ner utvecklingen en smula för att bli ’riktigt bra’ på den aktuella verksamheten 

innan man går vidare.  

Samtliga lärare förordar också fortsatt kompetensutveckling och lärare B3 anser att 

detta bör inkludera att olika piloter får tillfälle att rotera mellan skolorna för att utbyta 

erfarenheter och skapa processer för att öka likvärdigheten. Lärare i både tidigare och senare 

år uttrycker även önskemål om centralt utformade uppnåendemål och kriterier för bedömning 

för alla år i grundskolan. Lärare B1 vill dessutom att språkundervisningen tidigareläggs och 

att man eventuellt även inför nationella prov i engelska redan i år 3.  
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6. Resultatanalys 

6.1. Satsningens genomslag 
Ett indirekt stöd för uppfattningen att satsningen på kompetensutveckling inom likvärdig 

bedömning har fått ett genomslag är att alla lärare som intervjuats omedelbart kunde orientera 

sig i frågeställningarna kring bedömning och likvärdighet. Samtliga lärare kunde också visa 

på praktiska exempel som relaterade till bedömning och försöken att öka likvärdigheten. 

Detta tyder på att problematiken med bedömning och likvärdighet har tagit en tydlig plats i 

lärares verksamhet och att kompetensutvecklingen av lärare inom området har givit resultat på 

det individuella planet. Från ett skolutvecklingsperspektiv är resultatet även intressant 

eftersom det tyder på att utvecklingsarbetet har fått en förankring i den praktiska 

verksamheten, vilket Andersson & Carlström (2005:26) pekar ut som en viktig komponent för 

utvecklingsarbete. Inte minst det faktum att flera lärare ställer villkoret att framtida 

kompetensutveckling integreras med verksamheten stöder denna slutsats.  

Resultatet visar även tydligt att det finns distinkta skillnader i hur utvecklingsarbetet 

implementerats på skolorna. Detta gäller både i jämförelsen mellan skolorna och mellan lärare 

för tidigare respektive senare år. Ser vi först till skolorna har man initialt arbetat med att 

införa likvärdig bedömning för hela kollegiet på båda skolorna. Därefter har utvecklingen 

dock gått åt olika håll. På skola A har utvecklingsarbetet präglats av individuell aktivitet i två 

betydelser. För det första sker mycket av bedömningen fortfarande enskilt trots att vissa lärare 

utgår från gemensamma kriterier. För det andra uttrycker både lärare och skolledare att 

utvecklingen inom området framför allt drivs av ett fåtal individer i organisationen. På skola 

B finns visserligen enskilda lärare som inte deltar i utvecklingsarbetet men förutom detta är 

samarbete kring planering och bedömning i första hand ett kollektivt arbete och drivs av 

lärarkollegiet gemensamt. Organisationen har även utarbetat strategier för att minska 

personalomsättningars eventuellt negativa effekter på utvecklingens kontinuitet.  

En del av anledningarna bakom dessa skillnader kan säkert vara att skola B startat sitt 

utvecklingsarbete tidigare än skola A. Samtidigt är det viktigt att peka på några faktorer som 

kan ge ytterligare förklaringar. För det första skiljer sig skolorna åt i hur utvecklingsarbetet 

initierats. På skola A skedde detta i samband med att Barn- och ungdomsförvaltningen 

startade utbildningar av piloter. Med andra ord var det ett externt initiativ som fick skolan att 

starta arbetet. På skola B var utvecklingsarbetet ett resultat av att skolledare identifierade ett 

problemområde i verksamheten i samtal med elever och lärare – en enkel form av vad 

Andersson och Carlström (2005:30) benämner kartläggning av verksamheten.  
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Skolorna skiljer sig även när det gäller implementeringen. På skola A har man först 

utbildat piloter i ett år och sedan startat utvecklingsarbetet med möten och konferenser i 

ämnesgrupper. Arbetet har fått konkurrera om plats med andra aktiviteter och satsningar och 

det har i huvudsak varit frivilligt för lärare att fortsätta arbetet. På skola B har i stort sett alla 

lärare deltagit i utvecklingsarbetet från början. Ledningen har varit tydliga med att det är 

utvecklingsarbetet som prioriteras framför annan verksamhet och reserverat konferenstider, 

fortbildningstid och ämnesgrupper för detta. Se man till Skolverkets handlingsplan för 

likvärdig bedömning finns ett tydligt samband mellan skillnader i hur man uppfyllt kravet att 

”ge nödvändiga förutsättningar för att lärarna ska kunna utföra sina uppgifter, ge tid för det 

viktiga lokala kursplanearbetet och kollegial diskussion” (Skolverket 2004:8) och skillnader i 

satsningens genomslag. Ses detta samband i kontexten av den frirumsmodell som presenteras 

av Andersson och Carlström (2005:30) lät skola A de inre gränserna styra utvecklingen i 

stället för att identifiera de möjligheter som låg i frirummet mellan interna gränser och externa 

krav. Skola B började sin utveckling med att identifiera problem och möjligheter i den egna 

organisationen för att sedan blicka ut och identifiera vilka områden i frirummet man ville 

expandera den egna verksamheten till. Ett avvikande resultat av intresse är att införandet av 

det datoriserade systemet för omdömen på skola A. Detta verkar ha haft en positiv inverkan 

genom att utveckla en gemensam förståelse kring formuleringen av formativa omdömen. En 

förklaring till denna avvikelse kan vara att processen i detta fall både har en tydlig koppling 

till lärares verksamhet och att de berörda av systemet har varit direkt involverade i dess 

utformning. Detta kan kopplas till Davidssons (SOU 2007:245f) rekommendation att 

utvecklingsarbete behöver involvera de praktiserande lärarna och att nya system behöver 

marknadsföras för att skapa motivation och intresse hos de tänkta användarna. Utifrån 

Ahrenfelts (2001) begreppsvärld skapas de mest produktiva processerna för förändring när 

människan sätts i centrum för organisationen. I samtalet och samspelet mellan individer 

skapas en logik och en struktur som överbryggar gapet mellan externa krav och interna behov. 

I jämförelsen av de två fallen går det alltså att se att utvecklingsarbetet fått genomslag på ett 

individuellt plan på båda skolorna men att utvecklingen av organisationerna skiljer sig åt 

nämnvärt. 

Det finns även tecken på att skillnaderna i initiering och implementering har fått en 

effekt på det långsiktiga utvecklingsarbetet. I skola A beskriver både lärare och skolledare en 

situation där de initiativ som tagits håller på att rinna ut i sanden och att det finns en risk för 

osäkerhet när det gäller hur man ska gå vidare. På skola B fokuserar problembeskrivningar 

istället på hur utvecklingsarbetet ska vidareutvecklas inom ramarna för det man utvecklat 
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hittills. Denna skillnad i utgångspunkt relaterar till Ahrenfelts (2001:23f) definition av första 

och andra gradens förändring. Sambandet är viktigt inte minst för att tydliggöra att satsningen 

på likvärdig bedömning faktiskt åstadkommit förändring på båda skolorna. Skillnaden är dock 

att förändringen på skola A ligger på ett individuellt plan där lärare upplever att de har ett nytt 

synsätt och nya utgångspunkter för verksamheten. Personal på skola B delar också denna 

upplevelse av förändring men utöver detta har även mycket av den organisatoriska logiken 

förändrats under arbetets gång. Kraven på samarbete, utvecklingen av kontaktnät och inte 

minst ett mer aktivt pedagogiskt ledarskap har tillsammans lagt grunden för en förändring av 

andra ordningen.  

När det gäller skillnaderna mellan tidigare och senare år har båda skolorna initialt valt 

att fokusera utvecklingsarbetet på lärare för senare år. Anledningen har i båda fallen varit att 

dessa lärare från början har haft tydliga krav på sig att utföra och dokumentera såväl formativ 

som summativ bedömning. Resultatet visar dock att lärare i tidigare år har varit intresserade 

av utvecklingsarbetet när det påbörjats och att lärarna själva anser att det haft en positiv 

inverkan på deras verksamhet. Resultaten tyder även på att de ökade kraven på utvärdering 

och dokumentation snarare har varit en katalysator i denna utveckling. En förklaring till detta 

kan igen vara att utvecklingsarbetet fått en reell koppling till krav i lärares praktiska 

verksamhet. Denna förklaring stöds ytterligare av det faktum att flera lärare insisterar på att 

kompetensutveckling inom likvärdig bedömning bör vara direkt kopplad till verksamheten 

och inte utformas som fristående kurser. Detta aktualiserar även det faktum att lärare för 

tidigare år startat denna process relativt sent och att de krav på kompetensutveckling som 

anges av Skolverket (2004:10) i sin handlingsplan fortfarande behöver uppfyllas till fullo.  

Avslutningsvis är det viktigt att poängtera en självklarhet som dock tas upp av statliga 

utredare såväl som skolledare och lärare: förändring tar tid, både i relation till lärares 

arbetsvecka och till antal verksamhetsår. Det faktum att utvecklingsarbetet uttrycks som en 

process och att det bör prioriteras i flertalet intervjuer på båda skolorna bör ses som en 

indikation på att det finns en beredskap och motivation att fortsätta på den inslagna vägen på 

båda skolorna.  

6.2. Konsekvenser för lärares verksamhet 
Det resultat som presenterats här stöder uppfattningen att satsningen på likvärdig bedömning 

generellt sett har inverkat positivt på lärares verksamhet. Lärare är överlag positiva till 

utvecklingen och önskar en fortsatt prioritering på området. De effekter på verksamheten som 

kan identifieras är framför en ökad användning av styrdokumenten i planering och 
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undervisning och att bedömning alltmer ses som en integrerad del av undervisningen. Den 

ökade användningen av styrdokumenten är relevant inte bara ur bedömningshänseende. 

Andersson och Carlström (2005:30) betonar att förmågan att agera utifrån styrdokumenten 

även ger lärare nödvändig kunskap om hur de kan utveckla sin verksamhet. På båda skolorna 

beskriver lärare även en undervisning där formativ bedömning ingår i planeringen och en 

ökad kommunikation kring språkutveckling med eleverna. Speciellt i senare år arbetar lärare 

med förbestämda kriterier och förser elever med planeringar som ger tydlig information om 

arbetets form och målsättning (se bilaga 5). Lärare beskriver flera positiva aspekter med 

denna utveckling. För det första upplever de att tydligheten uppskattas av eleverna och det gör 

det lättare för elever och lärare att diskutera resultat med en gemensam utgångspunkt. 

Arbetssättet har även möjliggjort för elever att samarbeta kring bedömning och 

vidareutveckling av sina språkkunskaper. Denna utveckling överensstämmer väl med den bild 

som ges av Måhl (2006:131f) och Tornberg (2005:65, 115f) när det gäller fördelarna av 

tydlighet gentemot eleven och vinsterna i cooperative learning. Denna koppling belyser även 

att likvärdig bedömning innefattar mer än bedömningsaspekten. Resultatet visar tydligt att 

lärare betraktar detta som ett nytt sätt att tänka kring kunskap och ett sätt att förhålla sig till 

undervisning. En förklaring till att lärare är generellt positiva till satsningen är att de anser att 

det ger större möjligheter för elever att nå målen för undervisningen.  

Det faktum att både utvecklingsarbetet och den praktiska konsekvensen av likvärdig 

bedömning innebär ökade krav på kommunikation mellan lärare (Måhl 2006:131f) uppfattas 

som mycket positivt av alla som deltagit i undersökningen. Uppfattningen motsvaras dock 

inte alltid av lärares faktiska verksamhet. Medan lärare på skola A önskar samarbete men 

uppger att de inte har möjlighet för detta är samarbete i princip en arbetsorder från 

skolledningen på skola B. Det intressanta i detta förhållande är att båda grupperna lärare anser 

att de arbetar mot likvärdighet trots att det finns stora skillnader i kommunikationen mellan 

lärare. Frågan är dock om det räcker med gemensamma kriterier och bedömningsmatriser om 

det inte finns ett utbyte av idéer kring bedömningen. Ser man till Skolverkets (2004:3; 

2007:47) krav på gemensamt arbete kring kriterier och bedömning finns det skäl att betvivla 

att lärare som arbetar individuellt med bedömning har möjlighet att uppfylla kraven på 

likvärdighet. I förlängningen kan detta vara ett tecken på att uppfattningen om vad 

likvärdighet innebär skiljer sig mellan skolorna, vilket i sin tur kan påverka likvärdigheten i 

kommunen som helhet. Det som dock talar för likvärdigheten är att resultatet visar på en 

samstämmighet när det gäller vilka kompetenser som är centrala för språkundervisningen. 
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Detta överensstämmer med den utveckling som Korp (2003:45ff) beskriver, även om det inte 

garanterar att bedömningens likvärdighet påverkas. 

Det är dessutom viktigt att belysa att det finns andra värden i samarbete kring 

bedömning än likvärdighet. De lärare som verkar i miljöer där samarbete prioriteras uttrycker 

hur detta inte bara har ökat bedömningens likvärdighet utan även vidgat deras didaktiska 

kompetens och förbättrat arbetssituationen. Dessa lärare betonar även att kraven på samarbete 

var mycket arbetskrävande och i många fall frustrerande i början men upplever att det efter en 

tid ökade tryggheten i lärarrollen och sparade tid. Denna effekt har onekligen bidragit till 

lärares positiva inställning till utvecklingsarbetet och skapat den motivation som Davidsson 

(2007:241) framhåller är så viktigt för utvecklingsarbetet. 

När det gäller de ökade krav på bedömning som presenterats ovan visar resultaten som 

presenterats här att lärare generellt sett anser att arbetet med likvärdig bedömning har varit av 

stor nytta. Speciellt lärare i tidigare år uttrycker att kraven på skriftliga omdömen gått hand i 

hand med utvecklingsarbetet kring bedömning och styrdokument. En anledning för detta 

resultat kan vara att de externa kraven på dokumentation har sammanfallit med pedagogiska / 

didaktiska diskussioner kring bedömning. På så sätt har skriftliga omdömen inte bara blivit 

ytterligare papper att skriva utan istället inkorporerats som ett verktyg i det pedagogiska 

arbetet. Samtidigt uttrycker flertalet lärare att det har varit en tidskrävande process att tolka 

och formulera konkreta kriterier utifrån en läroplan som ofta är allmänt hållen. Majoriteten av 

lärarna i studien önskar tydligare styrdokument och skulle välkomna att Skolverket utformar 

centrala kriteriebeskrivningar för lärare att utgå från. Denna inställning ekas av Davidsson 

(2007:313) som anser att skolors verksamhet kan effektiviseras och få bättre kvalitet ”om 

lärare kan använda mer tid till undervisnings- och planeringsarbete i stället för – onödigt – 

arbete med att formulera lokala kursplaner”. 

Ser man till de verktyg lärare utformar och använder för att utvärdera elevers kunskaper 

och utveckling visar resultaten även här att arbetet med likvärdig bedömning har fått ett 

genomslag. För det första anger alla lärare att de utformar undervisning och uppgifter med 

utgångspunkt i kursplanen för engelska i allt högre grad nu. Detta har inneburit att uppgifterna 

i högre grad syftar till att utvärdera kommunikativa kompetenser istället för isolerade 

kunskaper såsom glosor eller grammatiska principer, vad Tornberg (2005:26) benämner som 

rörelsen från formalism till aktivism. En faktor som påverkat denna utveckling är att lärare nu 

behöver utgå från resultat som ger dem tillräcklig information för en formativ bedömning. 

Således visar resultatet att lärare i högre grad agerar i enlighet med Nyströms (2004:4) modell 

när de reflekterar kring bedömningsprocessen och tar hänsyn till konsekvensen av olika sätt 
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att utvärdera och bedöma. En konsekvens av detta är insikten att glosförhör inte räcker som 

verktyg för att ge eleven nödvändig information om hur denne ska arbeta för att utveckla sin 

språkkompetens. Det faktum att lärare lägger större vikt på att kommunicera med elever om 

deras utveckling och är tvingade att formulera skriftliga omdömen har inneburit att kraven på 

lämpliga verktyg för utvärdering har ökat. Följaktligen använder sig lärare, framför allt för 

senare år, i allt högre utsträckning av gamla nationella prov som grund för bedömning och 

ställer högre krav på de uppgifter som används. Denna utveckling har dock sina baksidor, 

vilket kommer att tas upp i det avslutande kapitlet.  

Resultatet visar även tydligt att de nationella proven med tillhörande stödmaterial har 

varit ett stort stöd för lärare i deras kompetensutveckling när det gäller bedömning av 

språkkompetens. Detta tyder på att Skolverkets satsningar på stödjande material för lärares 

bedömning har fått genomslag. Samtidigt kan denna positiva washback’-effekt ställas mot 

risken att undervisningen utformas för att klara av specifika uppgifter/provtyper. Ett inslag i 

Aktuellt (SVT 17 mars 2009) visade exempelvis hur ökad fokus på nationella prov riskerade 

att elever undervisades för att klara av specifika provformer istället för att lägga fokus på 

språkutveckling. Denna oro ekas av lärare B3 som ser positivt på en utveckling där 

strävansmål används i allt högre grad. Det är dock viktigt att poängtera att lärare inte endast 

förlitar sig på specifika uppgiftstyper för sin utvärdering. Resultatet visar snarare på att 

tendensen går mot att man premierar variation och använder olika resurser vid sidan om de 

nationella proven för att utforma uppgifter för utvärdering. Det faktum att lärare dessutom 

diskuterar de olika konsekvenserna av att utgå från strävans- och uppnåendemål tyder på att 

det finns en medvetenhet och en beredskap för att hantera problematiken.   

6.3. Sammanfattning - slutsatser 
Studien av de skolor som deltagit i undersökningen visar att implementeringen av likvärdig 

bedömning fortsätter att vara problematisk men att det samtidigt finns faktorer som ökar 

satsningens genomslag. Det har dock visat sig att resultatet skiljer sig beroende på vilken 

analysnivå som används. På en individuell nivå visar resultatet på att satsningen på likvärdig 

bedömning har fått en bred effekt. På den organisatoriska nivån blir det dock tydligt att det 

finns klara skillnader mellan skolorna. Analysen visar på samband mellan graden av 

genomslag och faktorer i utvecklingsarbetets initiering och implementering. Den 

övergripande faktorn som framgår är skolledningens prioritering och tydlighet i satsningen på 

likvärdig bedömning. Detta innefattar vilket utrymme utvecklingsarbetet tillåtits ta, hur 

skolledningen signalerat arbetets prioritet och i vilken mån lärare motiverats till 



HOA400  Sidan 31 av 35 

   

kompetensutvecklingen. I de fall där dessa faktorer varit svagare har det även gått att 

identifiera en oro för att de framsteg man gjort riskerar att tyna bort i en framtida 

omprioritering.  

Analysen visar även på att satsningen haft tydligt genomslag när det gäller att förbereda 

lärare för de ökade krav på bedömning och dokumentation som införts och kommer att införas 

i skolväsendet. Resultat från båda skolorna visar snarare på att de ökade kraven verkat som en 

motivation för personalen och bidragit till att tydligt knyta utvecklingsarbetet till 

problemställningar i verksamheten. Detta resultat tyder även på att framtida satsningar bör 

integreras i lärares verksamhet.  

Analysen av hur utvecklingsarbetet påverkat lärares verksamhet har visat på blandade 

resultat. Lärare är visserligen generellt positiva till satsningen på likvärdig bedömning och en 

fortsatt prioritering av området. Resultatet pekar på att de system som utvecklats för likvärdig 

bedömning anses öka kvaliteten på undervisning, bedömning, pedagogisk kommunikation 

med eleverna samt höja elevers resultat. Lärare anger att en ökad användning av 

styrdokumenten och utformningen av instruktioner och bedömningsmatriser ökat tydligheten 

och tryggheten för både elever och lärare. Samtidigt visar resultatet på tecken att skilda 

arbetsvillkor på skolorna riskerar att påverka hur man arbetar med likvärdig bedömning. 

Bristen på samarbete mellan lärare på en av skolorna noteras som oroande eftersom det 

riskerar att motverka likvärdigheten. Trots att skolorna har en gemensam grundsyn när det 

gäller språkkompetens finns det därför skäl att se över spridningen i uppfattningen vad 

likvärdig bedömning innebär. 

Avslutningsvis tyder även resultatet på att utvecklingsarbetet har höjt lärares egna krav 

på de verktyg man använder för utvärdering och bedömning. Framför allt kravet att uppgifter 

skall ge möjlighet till tydlig formativ respons från läraren till eleven gör att det blivit svårare 

och mer tidskrävande för lärare att hitta eller utforma uppgifter och bedömningskriterier. 

Analysen visar även på en tydlig vilja från lärare att tydligare kriterier och diagnosmaterial 

utformas. Detta kompliceras dock av en oro från några lärare att ökad tydlighet kopplade till 

betyg skapar en situation där elever fokuserar mer på betygen än på språkutveckling.   

7. Avslutning 
Denna undersökning har inte haft som syfte att identifiera generella principer för 

skolutveckling eller utvärdera utvecklingsarbetet i Eskilstuna kommun som helhet. Analysen 

av materialet har dock presenterat ett antal faktorer som kan vara intressanta inför det fortsatta 

utvecklingsarbetet eller som framtida forskningsfrågor.  



HOA400  Sidan 32 av 35 

   

Den första faktorn är det faktum att flera intervjuer förmedlar en oro för hur 

utvecklingsarbetet skall fortsätta. Denna oro kan indelas i två olika inriktningar. På det 

praktiska planet är man rädd att nuvarande ekonomiska utveckling kommer att innebära 

minskade resurser för skolan och därmed försvåra arbetet med likvärdig bedömning. Eftersom 

detta är beroende av tid för samtal och samarbete finns det en betydande risk att 

nedskärningar inom skolväsendet kommer att få konsekvenser för likvärdig bedömning. 

Resultaten pekar också tydligt på vikten av att skolledningen aktivt driver utvecklingsarbetet 

på skolan. Eftersom skolledare även ansvarar för den ekonomiska prioriteringen för skolan är 

det därför viktigt att det finns tydliga krav från förvaltningen att arbetet med likvärdig 

bedömning får en fortsatt prioritet om den nuvarande satsningen skall få fortsatt genomslag. 

Denna prioritering gäller naturligtvis även den nationella nivån. Davidsson (SOU 2007:246f) 

betonar att den framtida implementeringen av nya styrdokument måste åtföljas av stora 

satsningar på kompetensutveckling och framför allt material som stöder tillämpningen. 

Behovet av denna satsning kommer antagligen att öka snarare än minska i händelse av 

ekonomiska nedskärningar eftersom lärares arbetsbörda med all säkerhet kommer att öka och 

därmed minska utrymmet för kompetensutveckling. Likt Davidssons utredning av 

implementeringen av Lpo94 kommer all analys av det utvecklingsarbete som nu ska inledas 

att vara värdefull.  

När det gäller organisationen av utvecklingsarbetet finns det även en oro bland både 

skolledare och lärare att synen på likvärdig bedömning blir alltför nyanserad och splittrad. 

Genom att ge skolor möjligheten att utforma egna system för bedömning med utgångspunkt i 

olika idéer kring likvärdig bedömning ökar risken att skolor även utvecklar egna idéer om 

bedömning och syn på kunskap. Det kanske mest uppenbara svaret på detta problem är 

centralstyrning från antingen kommunalt eller nationellt håll, vilket också förordas av flera 

intervjusubjekt. Det förslag som gavs av en av lärarna på skola B är dock ett intressant 

alternativ, nämligen att låta piloterna på de olika skolorna cirkulera för att på så sätt öka 

kommunikationen inom skolsystemet. Inte minst skulle en sådan åtgärd bidra till att sprida 

kompetens och idéer mellan skolor och öka möjligheterna för formandet av en gemensam 

kunskapssyn. Det finns säkert andra idéer om hur strategier för likvärdig bedömning kan 

spridas och hur man kan utveckla denna kompetens på en kommunal nivå. En studie av 

sådana strategier skulle kunna vara värdefull för alla nivåer av skolutveckling.  

Som uttrycktes ovan har de ökade kraven på formativ bedömning även gjort att lärare 

ökat kraven på de verktyg man använder för att utvärdera elevers språkkompetens. Resultatet 

är att lärare uppfattar utveckling av uppgifter och bedömningskriterier för dessa som mycket 
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tidskrävande och ofta väljer att använda gamla nationella prov för att underlätta arbetet. 

Denna utveckling tyder på att det finns en efterfrågan på material för utvärdering som har 

karaktären av vad Tornberg (2005:152) benämner proficiency tests och att dessa är utformade 

så att lärare och elever kan utgå från resultatet för att göra formativa bedömningar. Det 

diagnosmaterial som är utformat av Skolverket är ett exempel på detta men det är uppenbart 

att detta material inte tillfredsställer efterfrågan. Läromedelsutvecklare skulle kunna fylla en 

viktig roll genom att utveckla verktyg för bedömning som ger stöd för likvärdig bedömning 

och som, likt nationella prov, innehåller bedömningsstöd som bidrar till att vidareutveckla 

kompetensutvecklingen inom bedömning. Det är även viktigt att belysa de internationella 

resurser för kompetensutveckling som ständigt byggs upp. Europarådets Gemensam 

referensram för språk (2001) och EALTA:s Riktlinjer för god praxis vid prov och bedömning 

i språk (2006) är exempel på resurser som kan komma att få en betydande roll för framtida 

utvecklingsarbete. Användningen av dessa resurser och dess inverkan på språkundervisningen 

är onekligen en intressant fråga för framtida undersökningar.  

7.1. Metoddiskussion 
Som nämndes i avsnitt 2.2. skulle denna undersökning först baserats på enkäter som skickats 

ut till språklärare i Eskilstuna kommun. På grund av att responsen inte var tillräcklig för att 

utgöra ett underlag för en analys genomfördes istället en rad djupintervjuer. Med andra ord 

omformades undersökningen från att vara kvantitativ till att bli kvalitativ. Detta har inneburit 

att målsättningen till viss mån har förskjutits från att göra en övergripande utvärdering till att 

använda djupgående information för att analysera processer och konsekvenser av satsningen 

på likvärdig bedömning på två skolor. Enkätundersökningen har dock stärkt validiteten i 

djupintervjuerna genom att ge feedback som legat till grund för de intervjuguider som 

använts.  

Beaktas reliabilitetsaspekten ger denna metod inte ett tillräckligt underlag för att 

formulera ett generellt omdöme om genomslaget för utvecklingsarbetet. Däremot bedöms den 

information som samlats att vara tillräckligt djupgående för att ligga till grund för den analys 

av utvecklingsarbetet på de två skolor som presenterats. Det faktum att informationen även 

har tydlig resonans i den forskningsbakgrund som presenterats tyder även på att validiteten i 

den metod som använts har varit tillräcklig för att analysera och dra slutsatser av materialet. 

Ses denna undersökning i en större kontext är det författarens uppfattning att de slutsatser som 

presenterats här kan utgöra en god förklaringsbakgrund för framtida kvantitativa analyser och 

utvärderingar av utvecklingsarbetet kring likvärdig bedömning.  
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Bilaga 1 Intervjuguide lärare 
 
Bakgrundsinformation 
 
Skola:    Senare år / tidigare år 
År som lärare:   Utbildning i engelska: 
Läromedel:    Annat material: 
 
Kunskapssyn och pedagogisk grundsyn 

• Vad är det viktigt för dig att eleverna lär sig i engelska? 
• Vad tror du eleverna tycker är viktigast med engelskan? 
• När upplever du att eleverna lär sig bäst? 
• Vad är vanliga inslag när ni har lektioner i engelska? 

 
Hur utvärderar du elevers kunskaper i engelska? 

1. Hur gör du när du vill ta reda på vad en elev kan i engelska? 

2. Varifrån hämtar du metoder / verktyg för att utvärdera? 

3. Varför utvärderar du? (Syftet) 

4. Hur gör du när du rättar elevers uppgifter? 

5. Hur ser resultatet ut som du presenterar för eleven? 

6. Hur ser resultatet ut som du noterar för dig själv? 

7. Vad använder du informationen från utvärderingar till?  

8. När sammanfattas elevens språkkompetens? Hur? 

9. Hur har du lärt dig att bedöma elevers uppgifter? 

10. Vad skulle du själv vilja göra bättre när det gäller bedömning och likvärdighet? 

Har arbetet med likvärdig bedömning påverkat ditt arbete? 
1. Upplever du att bedömning av elevers kunskap har förändrats? – Hur? 

(hur motsvarar arbetet med bedömning det du förväntade dig i din utbildning?) 

2. Har du deltagit i arbete/utbildning för att utveckla bedömning och likvärdighet på 
skolan? 

3. Hur har du upplevt detta arbete/utbildning? 

4. Har det påverkat ditt sätt att arbeta? Hur? 

5. Har elever och/eller föräldrar har noterat en förändring? Hur har de reagerat? 

Vad skulle du vilja se att skolan satsade på när det gäller likvärdig bedömning? 
1. Är det ett prioriterat område? (annat som är viktigare?) 

2. Behöver något förändras? 

3. Vad behöver skolan generellt? 

4. Vad behöver du som enskild lärare? 
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Bilaga 2 Intervjuguide skolledare 
 

Beskriv hur ni arbetat med att utveckla likvärdig bedömning på skolan. Vem initierade? 
Resurser 
Prioritering 
Målsättningar 

 
 
Vilka vinster har du observerat? Lärare 

Elever 
Föräldrar 

 
 
Vad har varit svårt? Vilka åtgärder har det krävt? Tid 

Kompetens 
Styrdokument 

 
 
 
Hur upplever du lärares reaktioner på utvecklingsarbetet? Svårigheter 

Vinster 
 
 
Skulle du ändra på något i utvecklingsarbetet som gjort hittills? Initiering 

Prioritering 
Resurser 
Inriktning 

 
 
Vad behövs för att fortsätta utvecklingsarbetet? Nationellt 

Kommunalt 
Lokalt 
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Bilaga 3 Bedömningsmatris skola A, tidigare år 
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Bilaga 4 Bedömningsmatris skrivuppgift, skola A sen are år 
 
Aspekt Godkänt Väl godkänt Mycket väl godkänt 
Innehåll och 
budskap 

Innehållet ska 
klart framgå. 
Innehållet är 
relevant. 
 
Egna åsikter och 
tankar finns med. 
 
En engelskspråkig 
ska med lätthet 
kunna förstå 
texten. 

Innehållet är 
detaljerat. 
 
Flera egna tankar 
och åsikter finns 
med och texten är 
personlig. 
 
Texten är 
planerad och 
genomtänkt med 
början och slut 
(disposition). 

Ämnet behandlas 
på ett 
reflekterande och 
nyanserat sätt. 
 
Eleven kan 
förmedla känslor 
och intryck. 
 
Texten har en 
uttänkt 
disposition. 

Ordförråd, uttryck 
och fraser 

Eleven kan 
uttrycka sig med 
ett enkelt språk, 
det vill säga att 
meningarna är 
ibland korta och 
ganska enkla. 
 
Stavfel får 
förekomma. 

Eleven använder 
sig av nya ord vi 
lärt oss. 
 
Meningarna är 
varierade och en 
del typiska 
engelska uttryck 
finns med. 
 
God stavning. 
 

 

Varierat 
ordförråd. Eleven 
kan uttrycka sig 
målande och 
beskrivande. 
 
Meningarna är 
varierade och 
typiska engelska 
uttryck finns med. 
 
Mycket god 
stavning. 

Korrekthet och 
grammatik 

Flera 
grammatiska fel 
förekommer. 
 
Verben blir oftare 
rätt än fel. 

Några 
grammatiska fel 
förekommer. 
 
Verben blir nästan 
alltid rätt. 
 
Texten har ett gott 
flyt.  

Grammatiska fel 
är få. 
 
Verben blir rätt. 
 
Eleven kan 
använda och 
blanda olika 
tidsformer 
korrekt. 
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Bilaga 5 Arbetsbeskrivning med bedömningsmatris, sk ola 
B senare år 
 

Pressure 
 
Mål: 
• Du ska kunna delta aktivt i samtal kring kända ämnen och med hjälp av olika strategier 

bidra till att kommunikationen fungerar. 
• Du ska kunna muntligt berätta och beskriva något som du sett, hört, upplevt eller läst samt 

uttrycka och argumentera för en uppfattning i något angeläget ämne.  
 
Arbetsgång 
Vi kommer att arbeta med området Pressure i ett par veckor. Ni kommer att få en lista på 
uppgifter ni ska genomföra med hjälp av Good Stuff D böckerna. Ett par muntliga övningar 
kommer ni att behöva göra tillsammans med ett par klasskompisar och er lärare. Dessa 
uppgifter finns med på listan och är markerade med fetstil. Eftersom det här är ett 
arbetsområde som fokuserar på den talade engelskan är det viktigt att ni pratar engelska under 
lektionstid även när ni inte har muntliga uppgifter. Allt ni gör under alla lektioner kommer att 
vägas in i bedömningen. Grammatiken vi kommer att gå igenom är modala hjälpverb och 
prepositioner. 
Som slutuppgift ska du forska om något som handlar om pressure, tex hur stjärnor har 
hanterat press eller strategier för att inte känna sig stressad mm. Du bestämmer! Detta ska på 
något sätt redovisas muntligt.  
 
Du bedöms enligt matrisen nedan. 

G VG MVG 

 
Du ska kunna delta aktivt i 
samtal kring kända ämnen och 
med hjälp av olika strategier 
bidra till att kommunikationen 
fungerar. 
 

 
Du använder strategier som  
t ex omformuleringar och 
förklaringar för att lösa 
språkliga problem. 

 
Du medverkar i olika 
samtalssituationer och löser 
språkliga problem på ett effektivt 
sätt. 

 
Du ska kunna muntligt berätta 
och beskriva något som du 
sett, hört, upplevt eller läst 
samt uttrycka och 
argumentera för en 
uppfattning i något angeläget 
ämne.  
 

 
Du talar tydligt och med 
sammanhang samt anpassar ditt 
språk till några olika 
situationer. 

 
Du talar tydligt med språkligt flyt, 
variation och sammanhang. 

 
 
Good Luck! 


