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Bedömning och betygssättning

Bedömning är en självklar del av all undervisning, så även betygssättning i 
många av grundskolans årskurser. Oavsett om bedömningen leder fram till ett 
betyg eller inte ska bedömningen utgå ifrån att du som lärare kartlägger och 
värderar elevernas kunskaper, så att du kan återkoppla till dem vad nästa steg 
är i lärandet.

För att kunna göra en rättvis och rättvisande bedömning behöver du se 
till att du får in underlag som går att använda för att bedöma elevernas kun-
skapsutveckling. Därför är planering viktigt, liksom variation. Med hjälp av 
olika typer av bedömningsbara underlag kan du synliggöra elevernas praktiska 
såväl som teoretiska kunskaper. Olika typer av underlag innebär också olika 
möjligheter för dig när du ska utvärdera din egen undervisnings innehåll och 
genomförande.

Eleverna har rätt att vara delaktiga i utformningen av bedömningssitua-
tioner. Det kan bland annat handla om att du ber om att få höra deras öns-
kemål om hur undervisning och bedömning av olika kunskapsmål kan göras.

Det är viktigt att du gör det tydligt för eleverna att de bedömningar som 
du och andra lärare gör, under hela deras skoltid, huvudsakligen är till för att 
stödja deras språk- och kunskapsutveckling och deras livslånga lärande. Det är 
för deras skull, helt enkelt.

Summativ och formativ bedömning

En summativ bedömning innebär en bedömning av kunskaper, som ligger till 
grund för bland annat betygssättning. Det handlar om provresultat, men också 
om lärarens underlag från muntliga eller skriftliga redovisningar eller inläm-
ningsuppgifter, med mera.
 En formativ bedömningsprocess syftar till vidare utveckling och ökat lärande, 
både för eleverna och för undervisningen.

Det är viktigt att du som lärare anpassar bedömningssituationerna för att 
ge alla elever möjlighet att visa vad de kan. Det går inte att kräva att alla elever 
ska göra på samma sätt. Du kan åstadkomma detta genom att planera för 
många bedömningstillfällen och se till att det finns en variation när det gäller 
vilken typ av underlag som du bygger dina bedömningar på. Det får aldrig vara 
slumpen eller elevernas dagsform som är utslagsgivande.

Ha i åtanke att elever har individuella behov som avgörs av dagsformen, upp-
gifternas utformning och lärmiljön runt omkring. Några elever med språkstör-
ning både kan och vill visa sin kunskap genom skriftliga prov, och där handlar 
det mest om att erbjuda olika typer av stöd för genomförandet. En annan elev 
vill visa sin kunskap genom muntliga uppgifter. Du som lärare behöver anpassa 
de bedömningsbara underlagen till en form som passar för dina elevens specifika 
behov, för att undvika motgångar i bedömningssituationer.

Bedömning och betygssättning
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Planera för bedömning

Redan i planeringen behöver du besluta vilket eller vilka kunskapsmål som 
du ska bedöma och hur du ska lägga upp undervisningen för att kunna fånga 
elevernas kunskapsnivå. Tydliggör också för dig själv vad i din undervisning du 
ska utvärdera just nu.

Börja med att klargöra för dig själv vilka långsiktiga och kortsiktiga mål ni 
arbetar mot just nu. Du behöver kunna förklara målen för eleverna på ett sätt 
som de förstår. När du vill formulera mål som både är enkla att arbeta mot 
och enkla att mäta och följa upp kan du se till att målen är specifika, mätbara, 
avgränsade, realistiska och anpassade till individen. De ska också ha en tids-
gräns. Ett exempel: ”Den här lektionen ska vi träna på att berätta om kända 
personer för varandra. Vi ska berätta både om personens liv och om varför 
personen är känd.” Ett annat exempel: ”Före påsklovet ska du göra en muntlig 
presentation om Astrid Lindgren för mig och en klasskamrat. Det är för att du 
ska visa mig vad du har lärt dig om hur vi berättar om en känd person, det som 
vi tränar på nu. Du ska berätta tre saker om Astrid Lindgrens liv och om tre 
böcker som hon har skrivit.”

Här är fler exempel på hur du kan tänka kring planering, undervisning och 
bedömning:

• Vilka ord och begrepp ska eleverna lära sig? Vilka kunskaper ska de 
utveckla? Se moment 3 i studiepaketet om ord och begrepp samt läs- och 
skrivutveckling.

• På vilka sätt kan du genomföra olika bedömningstillfällen för att stegvis 
öka elevernas förståelse för vad som förväntas av dem? Se moment 3 i 
studiepaketet. Tänk också på att eleverna kan behöva få språkstöttning av 
dig eller någon annan i ett bedömningsmoment. Hur kan planering för det 
se ut? Exempelvis genom att förklara, förtydliga, visa med kroppen, eller 
använda gester eller tecken?

• På vilka sätt ger du eleverna tid för repetition i undervisningen? Se till ex-
empel filmen om arbetsminne och långtidsminne i studiepaketets moment 
1.

• Bestäm på vilket eller vilka sätt ni ska bedöma elevens kunskapsutveckling, 
se nedan.

• När ska ni göra era bedömningar? Hur lång tid har ni på er? Finns det be-
hov av extra tid eller fler tillfällen för att få in bedömningsbara underlag? 
När och hur ger du eleverna återkoppling?

• Hur ska du arbeta med indelningen av elever för att få in så bra underlag 
som möjligt för din bedömning? När ska du arbeta enskilt med elever? 
Planera in när och hur du ska dela gruppen. Tänk igenom vilka elever som 
ska arbeta i par eller grupp vid vilka tillfällen. Se även moment 6 i studie-
paketet, Kamratkartläggning. 

• Hur ska du dokumentera dina bedömningar, med hjälp av tabeller, anteck-
ningar eller matriser?

Bedömning och betygssättning



5

Ha i åtanke att eleverna har rätt att få redovisa sina kunskaper på samma sätt 
som när de undervisas. Eleverna har också all rätt att få det stöd som de har 
behov av även vid ett bedömningsmoment.

Exempelvis kan det handla om muntliga eller skriftliga redovisningar med hjälp 
av:

• visuellt stöd  
• alternativa lärverktyg, exempelvis laborativt material
• digitalt stöd, exempelvis skrivstöd eller uppläsning
• instuderingsfrågor och, eller stödfrågor  
• flervalsfrågor med exempel på olika alternativ  
• alternativa bilder som eleverna kan ringa in eller peka på
• bildsekvenser som eleverna kan rangordna utifrån ett tema, exempelvis ett 

kretslopp.

Det kan också handla om att eleverna får möjlighet att rita, fotografera, göra 
en digital presentation, en ljudinspelning eller en film för att redovisa sina kun-
skaper.

För att åstadkomma bästa möjliga förutsättningar för både lärande och bedöm-
ning behöver du som lärare reflektera kring vilka typer av undervisning som 
fungerar bäst för dina elevers lärande. Erbjud undervisning i det som du vill 
kunna bedöma, exempelvis hur eleverna kan göra när de argumenterar för att 
föra en diskussion framåt. Samtidigt behöver du stödja och träna eleverna i att 
göra egna reflektioner kring sitt eget lärande, det som brukar kallas metakogni-
tion. Det vill säga: ”Hur lär just du dig bäst?” När du visar tilltro till elevernas 
förmåga att lära, och skapar goda förutsättningar för lärandet, får eleverna i sin 
tur ökad tilltro till sitt egen förmåga.

Här är exempel på hur du kan gå till väga för att få in bedömningsbara 
underlag vid muntliga moment:

• Erbjud eleverna mallar som stöd, exempelvis frågor som de ska svara på: 
När? Var? Vem? Hur? Slut?

• Erbjud eleverna mer tid att bearbeta och att hitta orden för att formulera 
det som de vill berätta om.

• Låt eleverna dramatisera, med korta repliker.
• Låt eleverna få tala inför liten grupp, eller bara en annan elev.
• Låt eleverna få tala inför dig som lärare.
• Låt eleverna filma eller spela in redovisningen på annat sätt, i en för elev-

erna trygg miljö.

Bedömning och betygssättning
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Sambedömning

Eftersom det kan vara svårt att bedöma kunskapsnivån hos elever med språk-
störning är det av stor vikt att ni gör sambedömningar på skolan. För en dialog 
med dina kollegor om vilka kunskaper ni ska bedöma och hur ni ska gå till 
väga.

Ta ofta stöd av varandra och av den dokumentation som ni gemensamt har 
åstadkommit, både som ämneslärare, modersmålslärare och fritidspedagoger. 
Det kan ju vara så att en lärare har hört eleven både resonera och argumentera 
i ett ämne som engagerar eleven. Erfarenhetsutbytet kan ge er viktiga nycklar 
till fortsatt kunskapsutveckling.

Ha också i åtanke att skolans övriga professioner, som logopeder eller kura-
torer i elevhälsan, kan ge dig som lärare värdefulla perspektiv på både undervis-
ning och bedömning.

Betygsättning

Skolans kursplaner består av mål som utgår ifrån att eleverna har en viss nivå 
av läs- och skrivförmåga, vilket ibland är omöjligt för elever med språkstör-
ning. Det medför att betygsättningen kan bli komplicerad.

Därför är det extra viktigt för dig som lärare att kontinuerligt dokumentera 
bedömningar och observationer att ha som underlag vid betygssättningen. All 
tillgänglig information i förhållande till kunskapskraven ska användas för att 
betygssättningen ska bli så rättvisande som möjligt. Se över syftet med ämnet, 
det centrala innehållet och kursplanemålen för att kunna bedöma och sätta rätt 
betyg med övervägande uppnådda kunskaper. Enligt Skolverket kan läraren vid 
betygssättningen utgå ifrån följande frågor:

• Hur omfattande delar av det överliggande kunskapskravet har eleverna 
uppfyllt? Samla all tillgänglig information.

• Hur betydelsefulla, utifrån syfte och centralt innehåll, är de delar som elev-
erna har uppfyllt i det överliggande kunskapskravet?

• Hur väl utvecklade är de delar eller den del som eleverna uppfyller i över-
liggande kunskapskrav?

Reflektera även över dessa frågor, som mer handlar om din roll:
• Har du undervisat på ett varierat sätt och gett tillräckligt med tid så att 

eleven har haft möjlighet att lära?
• Har du kompenserat för svårigheterna och erbjudit det stöd som eleven 

har rätt till och behov av utifrån språkstörningen?
• Har eleven fått möjlighet att visa sina kunskaper på det eller de sätt som 

passar bäst för eleven?

Efter att ha arbetat med dessa frågor som ledstjärna i undervisningen kan du 
vara trygg i att din betygssättning är både rättvis och rättvisande.

Bedömning och betygssättning
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