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Sammanfattning 
Bedömning är av central betydelse i skolan. Traditionellt har den summativa bedömningen 
varit dominerande. Emellertid har denna syn på bedömning ändrats under det senaste 
decenniet genom att den formativa bedömningen fått allt större inflytande. Denna 
synsättsförändring har dock varit föremål för en debatt inom skolvärden med avseende på hur 
dessa två bedömningsmetoder skall användas och vad de egentligen innebär.  
    Syftet med denna studie är att undersöka hur gymnasielärare förhåller sig till 
dessa bedömningsformer och hur de använder sig av dessa i sin undervisningspraktik samt att 
undersöka hur lärarna ser på sitt eget- samt skolans arbetssätt för att uppnå en likvärdig 
bedömning. För att genomföra studien har semistrukturerade intervjuer använts samt en 
tematisk innehållsanalys av dessa intervjuer, vilket har resulterat i följande resultat: Lärarna 
har ett varierat förhållningssätt till bedömningsformerna samt använder sig av dessa i olika 
utsträckning beroende på vilket ämne de undervisar i. Majoriteten av lärarna anser i studien 
att den summativa bedömningen i dagens skola inte är likvärdig. Orsaker till detta är otydliga 
bedömningskriterier, skillnad i bedömningsstöd beroende på undervisningsämne samt 
användningen av olika läromedel i undervisningen. För att göra bedömningen mer likvärdig 
efterlyser lärarna tydligare bedömningskriterier samt utökat bedömningsstöd från skolverket.  
    Framtida forskning inom detta område skulle kunna bestå av hur formativ 
bedömning kan tillämpas på olika ämnen.  
 
 
 
Nyckelord:  Bedömning, formativ, summativ, jämlik.
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1. Inledning 
I dagens skola är bedömning något som ständigt är föremål för diskussion.1 Tidigare har den 
summativa bedömningen varit dominerande, det vill säga den bedömning som görs utifrån 
provresultat och inlämningsuppgifter. Dessa är i sin tur är kopplad till de styrdokument som 
skolverket fastställt, det vill säga kunskapsmål och centralt innehåll.2  
    Med tiden har dock den formativa bedömningen fått allt större inflytande i 
skolan, det vill säga hur bedömning kan användas som ett instrument för att bidra till 
elevernas utveckling och stärka lärandeprocessen.3 Skolverket betonar vikten av elevernas 
förmåga att utveckla ett eget lärande: ”Skolans mål är att varje elev utvecklar en allt större 
förmåga att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de 
egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.”4 Sammantaget kan sägas att fokus tycks ha 
flyttat alltmer ifrån det summativa mot det formativa. Fokus på betyg och prestation, där 
bedömningen sker med stöd av skriftliga prov och inlämningsuppgifter, har ändrats mot 
lärande och utveckling genom återkoppling och uppföljning av elevens prestationer.5 
Förenklat kan dessa två begrepp förklaras med att summativ bedömning är bedömning av 
lärande och formativ bedömning är för lärande.6 Implementeringen av, och kunskapen om 
dessa två bedömningsmetoder varierar dock beroende på en mängd olika faktorer, såsom 
ämne, resurser, lärarens kunskap och preferenser, vilket har lett till en debatt inom 
skolvärlden om vad dessa två bedömningsmetoder egentligen innebär samt hur de ska 
användas för att maximera elevernas lärande.7  
    Den summativa bedömningen, som många lärare jämställer med betygen, har 
under lång tid varit föremål för diskussioner.8  Syftet med betygen har varierat utifrån behov 
och politiska beslut och även betygsystemets utformning har ändrats radikalt under det senast 
halvseklet.9 Ett kriterium har dock alltid varit av central betydelse, nämligen att den 
summativa bedömningen ska vara likvärdig över hela landet. Oberoende av skola eller lärare 
bör betygen mäta samma sak för varje enskild elev.10 Kriterierna för betygen bestäms av 
skolverket i form av kunskapsmål samt centralt innehåll, vilket således är de lärandemål mot 
vilket undervisningen ska syfta. Utöver detta tillhandahåller skolverket även ett antal 
bedömningsstöd i form av bedömningsmatriser, jämförelsematerial i tal och skrift samt 
nationella prov.11 Många lärare upplever dock att dessa betygskriterier är alltför generellt 
skrivna vilket leder till en individuell tolkning av dessa samt att olika ämnen har olika grad av 
bedömningsstöd, till exempel att kärnämnena har ett mer omfattande stöd för bedömning än 
de estetiska ämnena.12  Sammantaget kan detta leda till att kriteriet om likvärdig bedömning 
undergrävs då den summativa bedömningen görs utifrån resurser i form av bedömningsstöd 

                                                           
1 Lundahl. Bedömning för lärande. Studentlitteratur. 2011 
2 Klapp. Bedömning, betyg och lärande. Studentlitteratur. 2015. 
3 Lundahl. Bedömning för lärande. Studentlitteratur. 2011 
4 Skolverket. Lgr11 sid 15.  
5 Håkansson & Sundberg. Utmärkt undervisning. Natur & Kultur. 2012 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Wedman. Från skallmätning till VG. Om skolans betyg. Del av Kobran, nallen och majjen. Myndigheten för 
skolutveckling. 2003 
10 Ibid. 
11 Skolverket. Gy11.  
12 Lundahl. Bedömning för lärande. Studentlitteratur. 2011 
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samt den enskilda lärarens tolkningar av bedömningskriterierna.13 Utifrån ovanstående har det 
utkristalliserat sig ett antal frågeställningar som ligger till grund för studiens syfte.  

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka och synliggöra hur ett antal gymnasielärare förhåller 
sig till formativ och summativ bedömning samt hur de resonerar kring en likvärdig 
bedömning i skolan. 

1.2 Forskningsfrågor: 
Utifrån ovanstående syfte avser studien att besvara följande tre forskningsfrågor: 

1. Vilket förhållningssätt har lärarna till formativ bedömning i relation till summativ 
bedömning? 

2. Hur tar lärarnas förhållningssätt till bedömning sig uttryck i deras 
undervisningspraktik? 

3. Hur resonerar lärarna gällande skolans arbetssätt för att uppnå en likvärdig 
bedömning? 

 
 
 

                                                           
13 Klapp. Bedömning, betyg och lärande. Studentlitteratur. 2015. 
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2. Bakgrund 

2.1 Bedömning i skolan 
En valid och samstämmig bedömning av elever kan antas vara ett av fundamenten i dagens 
svenska skola. Grundtanken är att alla elever ska bli bedömda på samma grunder och enligt 
samma system. Detta för att uppnå rättvisa vid betygsättningen som sedan ska användas som 
urvalskriterier vid olika typer av ansökningar såsom arbete eller vidare studier.14  
    Den bedömning som görs genom betyg, kallas för summativ, det vill säga 
bedömning av lärande. Bedömning kan dock vara mer än enbart betyg, då det även kan ses 
som ett instrument för att se elevens kunskapsnivå och utifrån detta planera den fortsatta 
undervisningen.15 Denna bedömning kallas för formativ, det vill säga bedömning för lärande.   
Den summativa bedömningen används för att summera elevens kunskaper medan den 
formativa bedömningen är en pågående bedömningen i syfte att ge eleven återkoppling.16                                                                                                                     
Summativ och formativ bedömning är något som diskuteras flitigt inom skolvärden, i termer 
av tolkning och användning, validitet och reliabilitet, resultat och arbetsprestation, och leder 
till många frågeställningar.17  Diskussionerna handlar bland annat om hur genomförandet av 
bedömningar motsvarar Skolverkets kriterier, hur elever skall motiveras och inspireras samt 
ges goda förutsättningar för lärande genom bedömning. Huruvida det är möjligt att skapa en 
skola som ger eleverna bättre förutsättningar för att leva och verka i ett föränderligt samhälle, 
genom olika bedömningsformer.18  

2.2 Summativ bedömning 

2.2.1 Betyg i skolan 
Många lärare känner frustration inför svårigheterna med att göra en rättvis och konsekvent 
bedömning av eleverna.19 Vidare upplever många att det finns en motsättning i uppdraget som 
lärare. Att skapa en meningsfull, kreativ och motiverande verksamhet i klassrummet i syfte att 
skapa goda samhällsmedborgare och samtidigt göra en bedömning av elevernas prestation, 
kan ofta kännas motsägelsefullt.20 Samtidigt har betygen stor betydelse för eleverna då dessa 
används för urval till arbete och vidare utbildning samt att de används av den enskilde läraren 
som en utvärdering av undervisningen.21   

2.2.1.1 Betyg historiskt sett. 
Betygsystemens funktion och syfte har under åren varierat beroende på politiska beslut som i 
sin tur anpassats efter samhällets behov.22  
    År 1897 infördes en sjugradig betygsskala i form av bokstavsbetyg ifrån stora A 
till lilla C.  Dessa betyg var direkt kopplade till läroplanen och benämndes som absoluta. 
Detta betygsystem användes ända till 1962 då det normrelaterade (relativa) betygsystemet 

                                                           
14 Lundahl. Bedömning för lärande. Studentlitteratur. 2011 
15 Klapp. Bedömning, betyg och lärande. Studentlitteratur. 2015. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Lundahl. Bedömning för lärande. Studentlitteratur. 2011 
19 Klapp. Bedömning, betyg och lärande. Studentlitteratur. 2015. 
20 Ibid. 
21 Gustafsson, Cliffordson & Erickson. Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan: Problem och 
möjligheter. SNS förlag. 2014. 
22 Wedman: Från skallmätning till VG. Om skolans betyg. Del av Kobran, nallen och majjen. Myndigheten för 
skolutveckling. 2003 
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infördes i syfte att rangordna elever på ett mer tillförlitligt sätt vid olika typer av urval.23 Detta 
betygsystem gick ut på att betygen 1-5 sattes i proportion till prestationerna hos samtliga 
elever i landet som läste samma kurs, utifrån en normalfördelning. Standardprov genomfördes 
av samtliga elever i landet varefter betygsgränserna fastställde utifrån provstatistiken.  Det 
femgradiga relativa systemet fick utstå mycket kritik eftersom det endast innebar ett 
rangordnande av elever och inte sade något om elevers faktiska kunskaper. Under 1995 
infördes därför målrelaterade (kriterierelaterat) betyg i den svenska grundskolan samt 
gymnasieskolan.24 I korthet innebar detta att betygen gavs utifrån centrala utformade 
betygskriterier där det klart angavs vad eleven skulle ha uppnått för att erhålla betyget G samt 
VG. Elever som inte uppnådde kraven för betyget G gavs betyget IG, Icke Godkänd. 2011 
infördes återigen en ny betygsskala med sex betygssteg: A till F, där F är synonymt med icke 
godkänd.25 Syftet med denna betygsskala var framförallt att genom att utöka antalet nivåer i 
skalan, ge lärare möjlighet att vara mer exakta i sina bedömningar av eleverna, samt att vara 
tydligare mot elever och andra intressenter.26 

2.2.1.2 Betyg i dagens svenska skola 
Betygssättning går ut på att samla in relevanta underlag och utifrån dessa underlag fatta 
beslut. Dessa beslut görs utifrån kunskapskrav och centrala mål vilka i sin typ beskriver vilka 
kunskaper som ska prövas och hur de ska värderas. För en likvärdig betygssättning är det av 
central betydelse att bedömningarna vilar på så stadig grund som möjligt. Ett betyg blir aldrig 
mer tillförlitligt än de bedömningar som betyget grundar sig på.27 Fördelarna med dagens 
målrelaterade betygssystem, i jämförelse med de tidigare systemen, är att detta ger bättre och 
tillförlitligare information om en elevs kunskapsutveckling och faktiska kunskap. Det 
målrelaterade betygsystemet bygger på tydliga anvisningar som preciserar de kunskaper som 
motsvarar de olika betygsstegen.28  

2.2.3 Likvärdig summativ bedömning 
Skolverket definierar i sin handlingsplan 2004 vad som menas med likvärdig betygsättning:  
 

En 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.29 

 
I en rapport utförd av SNS Utbildningskommission 201430 anges ett antal brister i det svenska 
skolsystemet. Dessa brister medför att den summativa bedömningen inte kan betraktas som 
likvärdig och rättvis i alla aspekter. Enligt rapporten är orsakerna till ovanstående främst 
betygsinflation samt låg reliabilitet vid bedömning av de nationella proven. Sammantaget 
medför detta att antagningssystemet till högre utbildning inte kan ses som ett till fullo pålitligt 
                                                           
23 Wedman. Från skallmätning till VG. Om skolans betyg. Del av Kobran, nallen och majjen. Myndigheten för 
skolutveckling. 2003 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Betygsskalan och betygen B och D. Skolverket.2016. 
28 Ibid. 
29 Handlingsplan för en rättssäker och likvärdig betygssättning. Sida 32. Skolverket. 2004. 
30 Gustafsson, Cliffordson & Erickson. Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan: Problem och 
möjligheter. SNS förlag. 2014. 
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samt rättssäkert system. Rapporten föreslår ett antal åtgärder för att komma till rätta med 
problematiken. Ibland dessa åtgärder nämns bland annat stickprovsbaserade 
kunskapsbedömningssystem, utvecklade nationella prov som även ger kvalitativ information, 
omformulerade direktiv i skolverkets styrdokument samt en total översyn av 
antagningssystemet till högre utbildning. 

2.3 Formativ bedömning 

2.3.1 Det synliga lärandet 
I en studie av Hattie31  rangordnades ett antal påverkansfaktorer för elevers resultat, utifrån ett 
poängsystem. Högst upp i denna rangordning kommer självskattning av betyg. Detta innebär i 
korthet att eleven har en god insikt om sin prestationsförmåga och sin aktuella nivå i 
förhållande till kunskapsmålen, vilket dock kan utgöra ett hinder där prestationerna i skolan 
styrs av elevens förväntningar på sig själv. Hattie32 menar att ett stort engagemang och en 
positiv inställning till lärandet i den mening att eleven ser sig själv som en lärande individ 
som kan nå kunskapsmålen genom egen kraft och ansträngning, oftast har större betydelse än 
hög intelligens. Vidare menar Hattie33 att de lärare som verkligen gör skillnad har ett antal 
gemensamma kännetecken, såsom en förmåga att skapa en god relation till eleverna samt en 
stor passion för sitt ämne. Ett annat kännetecken är stort engagemang i elevernas 
lärandeprocess och därmed är läraren också öppen för att anta utmaningar i sin undervisning i 
form av användande av olika upplägg och strategier för att hjälpa eleverna i lärandeprocessen.  
Återkopplingen ifrån lärarens sida ska vara framåtblickande, det vill säga syfta mot 
lärandemålen och inte enbart vara en korrektion av ett misstag. Vidare ska återkopplingen 
handla om elevens arbete, inte om eleven själv, samtidigt som den ska vara personlig och 
förklarande. Enligt Hattie34 är ovanstående egenskaper och färdigheter hos läraren viktigare 
än ämneskunskaper och pedagogisk utbildning. Han betonar även betydelsen av att skolan 
framhåller elevernas engagemang i sin egen lärandeprocess. Med detta menas att lärarna tar 
ansvar för sina undervisningsstrategier och erbjuder eleverna undervisning och verktyg för 
uppbyggnad av ett eget lärande. Detta ska huvudsakligen ske via uppföljning och återkoppling 
i syfte att optimera undervisningen med avseende på både lärarens pedagogiska metod samt 
elevens lärandeprocess.  
   Nyckelkomponenterna för denna typ av strategisk undervisning är enligt Hattie35, 
nedanstående: 

x Minska den kognitiva belastningen för eleverna genom att något förenkla och ta över 
delar som eleverna ännu inte har kunskap om.  

x Hitta metoder för att motivera och engagera eleverna samt sträva för att eleven ska 
bibehålla motivationen och intresset genom att minimera elevens frustration.  

x Förmedla till eleverna olika strategier för att effektivisera sin egen lärandeprocess. 
x Att hela tiden sträva efter återkoppling med avseende på hur eleverna tillägnar sig 

undervisningen. 

                                                           
31 Hattie.  Synligt lärande för lärare. Natur& Kultur, 2012. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
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x Uppmuntra till kamratåterkoppling men vara uppmärksam på att denna kan vara mer 
eller mindre effektiv, till exempel endast gå i en riktning och/eller skapa frustration 
och en känsla av beroende och nedvärdering hos eleverna. 

En central del av användandet av dessa nyckelkomponenter är att läraren ska veta när hen ska 
tona ner sin roll och låta eleven ta mer ansvar. Läraren ska erbjuda stöd i form av kunskap, 
strategier och strukturer, men det är eleven som ska äga förståelsen och kunskaperna. Även 
tidsperspektivet har stor betydelse för en elevs inlärningsprocess. Hattie menar att 
undervisningen blir betydligt effektivare då tid ges för reflexion och betraktande. Detta gäller 
speciellt vid utvecklande av komplexa förmågor.   

2.3.2 Kraften av återkoppling 
Hattie och Timperley definierar feedback i skolan som "information som tillhandahålls av 
lärare utifrån förståelse av elevens prestation”36. Läraren förklarar vad eleven gjort rätt och fel 
och förklarar hur eleven ska gå till väga nästa gång. Motsatsen till feedback är instruktion där 
eleven blir tillsagd vad hen ska göra och hur eleven ska följa ett visst recept för att nå ett visst 
resultat. I sammanhanget är det viktigt att inte instruktioner förkastas i undervisningen. Dessa 
har självklart sin givna plats under genomgångar av nya kapitel och nya arbetsområden. Det 
är ett effektivt sätt att samla elevgruppen för att ge information om olika tillvägagångsätt i 
förbindelse med skolarbetet. Instruktioner kan alltså sägas vara mer kopplat till fakta och rena 
kunskaper medan återkoppling är mer kopplat till lärande och studieteknik. Att kombinera och 
varva feedback och instruktion tillsammans med elevens kognitiva förmåga, är således av stor 
vikt för att uppnå en god lärandeprocess.  
    Hattie och Timperley betonar att feedback är en central del i lärandeprocessen. De 
delar upp återkoppling i tre beståndsdelar. Den första är feed up, vilket innebär att eleven ger 
uttryck för en egen uppfattning var hen befinner sig i lärandeprocessen utifrån de aktuella 
kunskapsmålen och hens egen position i förhållande till dessa. Efter detta övergår processen 
till feedback, vilket handlar om hur eleven löst den aktuella uppgiften samt huruvida eleven 
följt instruktionerna och om det saknas något. Denna feedback görs av läraren eller i vissa fall 
av en skolkamrat som läser samma kurs och bör vara grundat på konkreta negativa och/eller 
positiva omdömen av lösningen och presentationen av uppgiften. Det optimala är om denna 
feedback kan ges av en kurskamrat då det skapar en större självkänsla och insikt om den egna 
lärandeprocessen. Detta förutsätter dock en hög kvalitet på den avgivna feedbacken. Det 
avslutande steget, feed forward, innebär en framåtriktad återkoppling, mot en korrekt lösning 
och presentation av uppgiften utifrån de aktuella kunskapsmålen, i vilket läraren ger 
återkoppling och förslag på hur eleven kan arbeta för att nå de aktuella kunskapsmålen. Detta 
steg är ett viktigt verktyg för läraren att stötta lärandeprocessen. För att eleven ska 
tillgodogöra sig denna process är det av central betydelse att samtliga steg genomförs.      
Sammanfattningsvis kan ovanstående beskrivas utifrån följande frågor: Var är jag/vi? Vart är 
jag/vi på väg? Hur ska jag/vi komma dit?  
    Att ständigt aktualisera dessa frågor i undervisningen på alla plan såsom eleven, 
elevgruppen, kollegor och skolan i stort startar per automatik en formativ bedömning av det 
aktuella läget, menar Hattie och Timperley. De mest effektiva formerna av feedback bygger 
på korrigeringar och anvisningar och är ofta relaterade till specifika lärandemål som kan 
variera utifrån situationen i klassrummet. Dessa lärandemål bör anpassas så att de innebär en 
lagom utmaning för eleven som då kan skapa en inre motivation för skolarbetet. Både elever 
och lärare har en roll i processen att minska kunskapsgapet mellan lärandemålen och elevens 
status. Läraren ska tillhandahålla lämpliga verktyg i form av återkoppling. Eleven ska arbeta 
för att förbättra sin lärandeprocess och självreglering. Vad gäller skriftliga prov är feedback i 

                                                           
36 Hattie & Timperley. The power of feedback, in: Review of educational research, 2007, vol. 77, No. 1 
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form av betyg mindre effektivt än utförliga skriftliga kommentarer om elevens lösningar. 
Detta uppmanar till reflexion och självreglering hos eleverna.  
    Hattie och Timperley konstaterar vidare att elever besitter olika grader av 
självreglerande strategier. Detta beror ofta på hur mottagliga eleverna är för denna typ av själv 
bedömning. Om eleverna kan och är villiga att titta på sina inlärningsförmågor kommer de att 
utvecklas till effektiva elever som tar ansvar för sin egen lärandeprocess. För elever som inte 
är mottagliga för detta är det oftast en bättre strategi att peka på det positiva i lärandet och 
försöka förstärka detta snarare än att peka på misstag eleven gör. Ofta används bedömningar 
för att ge momentana ögonblicksbilder av lärandet snarare än att tillhandahålla information 
som kan användas av elever och lärare i arbetet med de tre nyckelfrågorna. Hattie och 
Timperley menar att det är viktigt att tydligt klargöra för eleven vilka kunskapsmål som ska 
nås, vilken prestation som krävs för att nå dessa mål samt vad läraren förväntar sig av eleven.  
Det är även viktigt att läraren ger relevant feedback som är kopplat till det aktuella ämnet. 
Alltså ska läraren avstå att kommentera stavfel i en matematikuppgift. Gör läraren detta kan 
eleven känna alienation mot ämnet och skolan. 

2.3.3 Fem nyckelstrategier för bedömning 
Dylan William är en forskare vid University of London som undersökt vilka komponenter 
som kännetecknar framgångsrikt lärande och utifrån detta tagit fram fem nyckelstrategier för 
bedömning av lärande.37 William anser att alla lärare hela tiden kan och bör, förbättra sin 
undervisningsteknik. Detta i syfte att anpassa undervisningen till ett samhälle i ständig 
förändring som blir allt mer komplext vilket gör att kraven på lärarna ökar. En av 
nyckelkomponenterna är att sträva efter ett förlåtande klassrumsklimat där misstag leder till 
utveckling och där läraren aktivt använder sig i stor utsträckning av eleverna som aktiv resurs 
för lärandeprocessen. De fem nyckelstrategierna som presenteras nedan, utgår ifrån Hatties tre 
nyckelfrågor.  

2.3.3.1 Formulering av lärandemålen. 
Detta handlar om att konkretisera, förmedla och klargöra lärandemål som eleven förväntas nå. 
Dessa kunskapsmål är beskrivna i skolverkets styrdokument i form av centralt innehåll och 
kunskapsmål och är således de mål som undervisningen syftar till. Ju tydligare och mer 
konkreta dessa lärandemål är desto enklare blir det för eleven att relatera till dessa vilket 
medför att eleven kan visualisera en tydlig målbild som hen kan arbeta mot. Detta gäller i 
synnerhet för lågpresterande elever som i större utsträckning, än högpresterande lever, kan 
tappa målet för lektionen och kursen ur sikte. 

2.3.3.2 Tydliggöra hur eleven ligger till. 
Läraren bör sträva efter att utforma sin undervisning så att varje elev hela tiden har kännedom 
hur de ligger till i förhållande till lärandemålen samt att eleven hela tiden får möjlighet att visa 
vad hen kan.  I förbindelse med detta kan den formativa bedömningen vara ett effektivt 
verktyg i syfte att förmedla, både för lärare och elev, var eleven befinner sig och vad som 
saknas för att nå kunskapsmålen. Denna formativa bedömning kan även användas till att 
korrigera och ändra planeringen i syfte att anpassa undervisningen efter elevens behov.  

2.3.3.3 Föra lärandet framåt genom återkoppling. 
Läraren bör hela tiden använda sig av återkoppling för att föra elevens lärandeprocess framåt. 
Återkoppling kan sägas vara kärnan i den formativa bedömningen vilken har som målsättning 
att forma tänkande och analyserande elever. Detta kan ske genom en ständig dialog mellan 

                                                           
37 Wiliam. Att följa lärande –formativ bedömning i praktiken, Studentlitteratur AB, Lund, 2014.  
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elev och lärare som syftar till att ge eleven strategier och metoder för att minska avståndet 
mellan den nuvarande kunskapsnivån och de uttalade kunskapsmålen. Fokus bör ligga på att 
ge beskrivande omdömen snarare än värderande omdömen. 
 
2.3.3.4 Göra eleverna till resurser för varandra i lärandeprocessen. 
Kamratbedömning är en mycket effektiv form av formativ bedömning som om den fungerar 
väl kan stärka den kollektiva lärandeprocessen samt de kognitiva förmågorna i elevgruppen. I 
många fall kan eleverna vara starkare resurser för varandra än deras lärare.   
Kamratbedömningen kan dock vara mer eller mindre konstruktiv. Det är lätt att en elev som 
ständigt blir korrigerad och tillrättavisad av en kamrat upplever sig underlägsen gentemot 
kamraten samt att hen hamnar i en beroendeställning. Vidare kan eleverna sakna de 
nödvändiga kunskaperna för att göra en korrekt bedömning eller korrigering, vilket medför att 
det får en helt motsatt effekt. Det är därför av stort vikt att läraren är uppmärksam på såväl 
klassrumsklimatet som utfallet av kamratbedömningen. 

2.3.3.5 Arbeta för att eleverna ska äga sitt eget lärande. 
Den elev som äger sitt eget lärande och styr sin egen lärandeprocess uppnår i regel stora 
fördelar jämfört med sina kamrater som inte gör detta. Läraren kan ge eleverna verktygen och 
skapa en gynnsam omgivning för lärande men det är endast eleven själv som kan skapa sitt 
eget lärande. Att skapa sitt eget lärande är dock en process som kan ta lång tid och även vara 
emotionellt ansträngande där skolans, och i synnerhet elevgruppens, sociala klimat spelar en 
avgörande roll för möjligheterna till framgång. 

2.3.4 Formativ bedömning i praktiken 
Boström har i sin avhandling ”Formativ bedömning: En enkel match eller en svår 
utmaning?”38, undersökt, genom enkäter och intervjuer, utfallet av en implementering av 
formativ bedömning samt hur ett antal lärare resonerar kring denna implementering.     

Studien konstaterar att formativ bedömning är ett effektivt och kraftfullt sätt att 
förbättra elevernas lärandeprocess som i förlängningen ger förbättrade resultat i skolan och 
således är det av stor vikt att lärare ges förutsättningar i form av kunskaper och resurser i syfte 
att implementera formativ bedömning i sin undervisning. En förändring av en lärares 
klassrumspraktik mot formativ bedömning är dock en tidskrävande och komplex process som 
kräver ett genomgripande samt omfattande stöd ifrån skolledningen i form av 
kompetensutveckling och avsättande av ett flertal resurser, såsom kompetenta utbildare, och 
inte bara tid. Genomförs inte samtliga steg som krävs för denna förändring finns det risk att 
resultaten uteblir.  

En annan indikation av undersökningen i avhandlingen var att implementeringen 
av formativ bedömning endast mötte några elevers individuella lärandebehov genom att det 
ofta är baskunskaper som omfattas av den informationssamling som föregår den formativa 
bedömningen, vilket medför att de elever som befinner sig på en högre nivå inte har någon 
större nytta av detta. Således är det av central betydelse att implementeringen och 
informationsinsamlingen genomförs på ett sätt så att samtliga elever i klassen har möjlighet 
att tillgodogöra sig den formativa bedömningen. Införlivandet av den formativa bedömningen 
bör alltså innehålla ett antal centrala delar såsom stöd ifrån skolledning och rektor, 
möjligheter att pröva och utvärdera olika aktiviteter och metoder i klassrummet tillsammans 
med andra lärare samt anpassas efter den befintliga kontexten med avseende på lärargrupp, 
elevsammansättning, arbetssituation etc. Speciellt gäller det att hitta strategier för att hantera 

                                                           
38 Boström. Formativ bedömning: En enkel match eller en svår utmaning? Umeå Universitet. 2017 
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och förekomma stökiga klasser med stora skillnader i kunskapsnivåer. I dessa fall är det 
viktigt att lärarna ges möjlighet att tillsammans resonera och hitta dessa strategier vilket även 
bidrar till en positiv inställning till implementeringen hos den enskilde läraren och inte bara 
de redan omvända entusiasterna.  

Avhandlingen visar även på att Williams fjärde nyckelstrategi39 (att få elever att 
bli läranderesurser för varandra) har en tendens att bli eftersatt i lärarnas 
implementeringsarbete. Då det är en central del i den formativa processen att eleverna skall 
bli mer självständiga och ta ansvar för sitt eget lärande är detta en viktig pusselbit som inte 
bör åsidosättas. Svårigheterna och hindren för att en implementering av formativ bedömning 
skall bli framgångsrik är många och således inte någon enkel match.  Studiens slutsats är att 
Skolverket har en stor utmaning framför sig som kräver en omfattande och tidskrävande 
satsning. Dock är effekterna av en effektiv formativ bedömning så pass stora och positiva att 
det är värt detta arbete om det kan medföra att eleverna kan uppnå bättre resultat. 

2.3.5 Summativ bedömning i praktiken 
Wetterstrand, Sundhäll och Lundahl har i studien ”Att få sina bedömningar granskade” 40 
undersökt hur diskrepansen mellan resultaten på de nationella proven och elevers betyg, samt 
granskningen av rättningen av dessa prov, påverkar ett antal matematiklärares 
bedömningsarbete. Studien pekar på att elever generellt får högre slutbetygbetyg i framförallt 
matematik än de betyg som de erhåller vid de nationella proven enligt Skolverkets statistik. I 
intervjuerna med de matematiklärare som ingick i studien framkom det att de kände en 
frustration över den diskrepans som Skolverket påvisade samt även att de upplevde sig 
granskade och ifrågasatta då denna statistik publicerades i olika medier. De nationella proven 
blir då även en måttstock på hur kompetent en lärare är att sätta betyg vilket kan medföra att 
den lärare som uppvisar stora skillnader mellan betygen på de nationella proven samt 
slutbetygen kan bli ifrågasatt med avseende på sin bedömningsförmåga av skolhuvudmän.   
Lärarna ansåg att ett alltför stort fokus ligger på de nationella proven, som de anser vara en 
del i bedömningen, ett prov ibland många; och inte på elevernas kunskap. Vidare framhöll de 
att resultatet på de nationella proven ofta blir sämre än förväntat på grund av yttre faktorer 
som inte har med elevernas matematikkunskaper att göra, exempelvis vad som hänt på 
morgonen innan provet, stress inför den uppskruvade stämningen, ett nytt och okänt format på 
provet, etc.      

Sammanfattningsvis ger studien en bild av att lärarna ser att orsakerna till 
diskrepansen ligger på individnivå snarare än skolnivå. De är vidare kritiska till att så stort 
fokus ligger på de nationella proven som de anser är ett bedömningsstöd och inte ett 
bedömningsdirektiv, i vilka det måste finnas utrymme för avvikelser. De efterlyser även mer 
återkoppling och positivt stöd av Skolverket i rättningsförfarandet och inte endast granskning 
och kontroll.  

 

2.4 Summering av bakgrund 
Betygsystemet är utvecklat och anpassat för att möta de krav som ett föränderligt samhälle 
ställer. Ett grundkrav är att betygskriterierna skall vara likvärdiga för alla elever som läser 

                                                           
39 Wiliam. Att följa lärande –formativ bedömning i praktiken, Studentlitteratur AB, Lund, 2014. 
40 Wetterstrand, Sundhäll & Lundahl. Att få sina bedömningar granskade, Utbildning & Demokrati 2017, vol 26, 
nr 2.  
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samma kurs. Det vill säga att ett betyg i en klass på en stor skola i exempelvis Norrbotten 
skall motsvara samma betyg i en liten skola i exempelvis Skåne.  

Den formativa bedömningen är en metod för att förbättra elevernas 
lärandeprocess som i sin tur ger förbättrade resultat i den summativa bedömningen.  En 
central del i den formativa processen är återkoppling i syfte att motivera, anvisa och korrigera 
eleverna.  Ytterligare en viktig del i den formativa processen är Williams fem 
nyckelstrategier41 som betonar eleverna som en aktiv del i formandet av ett eget lärande. 
Studier visar dock att implementering av ett formativt lärande är komplext och tidskrävande. 
Görs inte denna implementering övergripande och grundligt med samtliga komponenter som 
ingår i den formativa processen finns det risk för att resultaten uteblir. Andra studier visar att 
lärare ofta känner en frustration över att de nationella proven påverkar betygsättningen i allt 
för hög grad och upplever att de ofta blir ifrågasatta med avseende på den diskrepans mellan 
de nationella provbetygen och slutbetygen som Skolverket påvisar i sin offentliga statistik. 
 
 
 

 

 

 

                                                           
41 Ibid 
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3. Metod 
Syftet med denna studie är att undersöka hur ett antal lärare förhåller sig till formativ och 
summativ bedömning samt hur de resonerar kring en likvärdig bedömning i skolan. För att 
undersöka detta har en kvalitativ ansats valts, vilket i detta fall innebär intervjuer med ett antal 
lärare som undervisar i olika ämnen på gymnasiet. 

3.1 Urval 
Identifieringen av respondenter är gjort utifrån tillgängligheten av lämpliga respondenter med 
en intention av att skapa en signifikant variation med avseende på ålder, kön, ämnesinriktning 
och erfarenhet. Även fast studien inte har något uttalat genusperspektiv har ambitionen varit 
att få till en jämn könsfördelning av respondenter. På grund av tillgänglighet har detta dock 
inte varit möjligt.  
    Den första kontakten med de utvalda respondenterna skedde via mail (Bilaga 1, 
Informationsbrev). Samtliga av de tillfrågade respondenterna tackade ja till att medverka i 
studien och ingen av dessa valde att hoppa av efter intervjuerna och genomläsning av 
transkriberingen. De intervjuade är åtta till antalet och representerar ett åldersspann mellan 
35–66 år samt en stor spännvidd med avseende på arbetserfarenhet då den som arbetat längst 
som lärare varit verksam i över 40 år och den med kortast erfarenhet varit verksam i sju år. 
Samtliga respondenter arbetar som gymnasielärare. Tre av de intervjuade är kvinnor och 
således är fem av de intervjuade män. Studien eftersträvar inte någon statistisk 
generaliseringsbarhet utan fokuserar istället på bredden av uppfattningarna hos 
respondenterna. Antalet respondenter är således anpassat efter studiens ansats och 
omfattning.42 
 
Tabell 1. Presentation av respondenterna.  
Respondent Daniel Elin Gun Stefan 
Kön Man Kvinna Kvinna Man 
Ålder 38 år 36 år 53 år 66 år 
År som lärare 11 år 7 år 8 år 41 år 
Undervisningsämnen Teknik, 

Datateknik 
Kemi 

Naturkunskap 
SVA, Biologi 
Matematik 

SVA, 
Matematik, 
Textilslöjd 

Kemi 
Teknik, 
Biologi, 
Matematik 

  
Respondent Maja Roger Jakob Harald 
Kön Kvinna Man Man Man 
Ålder 35 år 63 år 58 år 53 år  
År som lärare 9 år 40 år 35 år 20 år 
Undervisningsämnen Spanska, 

SFI 
Samhällskunskap 

Idrott,  
Matematik. 

Samhällskunskap 
Historia, 
Religion. 

Datateknik, 
Fordonsteknik, 
Entreprenörskap 

  

                                                           
42 Trost. Kvalitativa intervjuer. 3:e uppl. Studentlitteratur. 2005. 
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3.2 Datainsamlingsmetod och genomförande 
Då studien har en kvalitativ ansats har den semistrukturerade intervjumetoden använts. Denna 
metod är varken ett öppet samtal eller ett slutet frågeformulär och syftet med metoden är att 
erhålla en adekvat beskrivning av respondenternas verklighet.43  
    Respondenterna har fått frågorna mailade till sig i förväg tillsammans med en 
kort beskrivning av uppsatsarbetet och syftet med frågorna samt en sammanställning med 
förklaringar av de begrepp som används i frågorna. Innan intervjuerna påbörjats har 
respondenten återigen informerats om syftet med studien. Intervjuer har genomförts under 
arbetstid, i ett grupprum under avskildhet, och pågått i ca 25 min. Intervjuguiden finns som 
bilaga 1 i denna studie. Intervjuerna har spelats och sedan transkriberats varefter 
respondenterna läst igenom utskriften för ett godkännande. Respondenterna namngivits med 
pseudonymer, dels i syfte att skydda deras identitet och dels för att förenkla och tydliggöra 
resultaten och diskussionerna som avslutar studien. 

3.3 Dataanalysmetod 
Studien har inte utgått ifrån någon specifik teori som skall befästas utan kan sägas vara 
induktiv till sin karaktär.44 Således har intervjumaterialet legat till grund för de slutsatser som 
studien mynnat ut i. En tematisk dataanalysmetod har använts för att strukturera 
intervjumaterialet. Denna metod har använts i syfte att analysera, identifiera och presentera 
materialet i olika teman.45 Metoden går ut på att läsa igenom de transkriberade intervjuerna ett 
antal gånger och välja meningsbärande delar, såsom ord och meningar som nämns och 
framträtt frekvent46 samt är relevanta för studiens syfte. Dessa ord och meningar valdes ut, 
under genomläsningarna av intervjuerna, utifrån studiens syfte. Slutligen sorterades och 
kategoriserades dessa meningsbärande delar till teman som utgörs av de rubriker som inleder 
avsnitten i resultat- och analysdelen i studien.   

3.4 Etiska överväganden 
Denna studie har grundats på de forskningsetiska principerna inom samhällsvetenskaplig- 
samt humanistisk forskning som kan sammanfattas i fyra allmänna krav; informationskravet, 
konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt nyttjandekravet.47  Informanterna har därvidlag 
informerats om att de är anonyma i studien samt att skolans namn inte kommer att nämnas 
(konfidentialitetskravet). Vidare har de informerats om att de har möjlighet att avbryta 
intervjun när som helst samt att de har möjlighet att avstå sin medverkan i studien utan att 
behöva ange orsak (samtyckeskravet). De har även informerats om studiens syfte 
(informationskravet) samt att den inte kommer att lämnas ut till tredje man utan deras 
samtycke (nyttjandekravet). Således har samtliga av de fyra forskningsetiska kraven uppfyllts. 

                                                           
43 Kvale & Brinkmann: Den kvalitativa forskningsintervjun. 2:a uppl. Studentlitteratur.,  2009 
44 Patel & Davidsson . Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. 
Studentlitteratur, 2003. 
45Hjerm, Lindgren, Nilsson.  Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. Gleerup. 2014 
46 Ibid. 
47 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. 
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4. Resultat och analys 

4.1 Lärares förhållningssätt till formativ bedömning i relation till summativ 
bedömning. 
Samtliga respondenter uppger att de använder sig av summativ bedömning i form av prov och 
framförallt betyg. Däremot uppger två av respondenterna att de inte använder sig av formativ 
bedömning överhuvudtaget i ämnena matematik respektive samhällskunskap/ historia. 
Orsaken till detta är det inte finns tillräckligt mycket tid. Exempelvis säger Roger: ”För att 
inte komma ohjälpligt efter i kursplanen så måste jag hålla ett sådant tempo att en formativ 
bedömning inte hinns med.” Båda dessa respondenter menar att själva bedömningen inte är 
speciellt tidsödande utan att det är efterarbetet som tar tid.  Jakob anser att den formativa 
bedömningen bara är en del av den formativa processen: ”Det som tar tid är uppföljningen, 
planeringen och framförallt den repetition som blir resultatet av den formativa bedömningen.” 
De övriga sex respondenterna är dock mycket tydliga med att de använder sig av såväl 
summativ som formativ bedömning. Synen på formativ bedömning tar sig dock olika uttryck 
beroende på respondent även om den grundläggande tanken tycks vara likvärdig. Daniel 
betonar vikten av att ha ett långt perspektiv i bedömningsprocessen och säger: 
 

Ofta återkommer vi till tidigare kunskaper i uppgifterna. Då kan jag resonera med eleven hur 
man kan göra annorlunda än tidigare lösningar. Det blir således en formativ bedömning utifrån 
ett rätt långt perspektiv. Det handlar om att guida eleverna mot en utveckling av synsätt och 
problemlösning. Jag upplever att detta är ett bra sätt att arbeta på och eleverna tycker också att 
det är en bra metod med en känsla av kontroll av sitt lärande. (Daniel) 

 
Maja ser återkoppling och planering som centrala delar i den formativa bedömningen: 
 

Jag ser det som en process där jag hela tiden ger eleverna feedback om var de befinner sig och 
vad som saknas för att nå kursmålet. Utifrån detta kan jag planera den vidare undervisningen och 
även kommunicera med eleverna hur de ligger till och vad som krävs för att de ska höja sig 
betygsmässigt. (Maja)  

 
Fyra av respondenterna uppger att de strävar efter att eleverna hela tiden ska veta hur de 
ligger till med avseende på betygen. Detta tar sig uttryck i utförliga skriftliga kommentarer på 
redovisningsuppgifter och prov samt en löpande dokumentation av elevens progression:  
 

Jag dokumenterar hela tiden hur eleverna presterar på de olika momenten vilket jag sedan 
använder när jag ska sätta ett betyg. Detta kommer man aldrig ifrån, att det hela ska resultera i 
ett betyg, och då vill jag ha ett ordentlig och väldokumenterat underlag för detta.  (Elin) 

 
Stefan använder sig sällan av skriftliga prov i ett av sina ämnen. Detta beror på att 
elevgruppen är så pass liten att hen tycker sig ha koll på elevernas kunskap. Hans bedömning 
sker istället genom redovisningar och diskussioner som dokumenteras ordentligt. Detta 
förfaringssätt har han utvecklat genom tilltagande rutin: 
 

Som yngre lärare använde jag mig mycket av summativ bedömning under kurserna för att ha 
ryggen fri vid betygsättningen men med tilltagande rutin har jag släppt på detta och använder 
mig mer av dialog. Blir betyget en överraskning, då har jag misslyckats med min dialog. (Stefan)  
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I större grupper använder sig dock Stefan av skriftliga prov och redovisningsuppgifter då han 
inte har samma koll på elevernas kunskap. 

4.1.1 Slutsatser 
Samtliga respondenter säger sig använda summativ bedömning i sin undervisning. Detta beror 
i hög grad på att respondenterna främst associerar den summativa bedömningen med 
betygsättning. Respondenterna ser även prov, redovisningar och inlämningsuppgifter, det vill 
säga tester av high stakes karaktär, som en del av den summativa bedömningen. Vidare är 
respondenterna noga med att dokumentera dessa prov och redovisningsuppgifter under 
kursen. Detta dels i syfte kunna ge ett korrekt och väl underbyggt betyg och dels för att kunna 
motivera detta betyg för elever och vårdnadshavare. Vidare tycks en stor del av 
respondenterna sträva efter att eleverna hela tiden ska veta hur de ligger till betygsmässigt i 
syfte att undvika en upprörd betygsdiskussion i slutet på terminen. Gällande den formativa 
bedömningen så använder sig samtliga respondenter, som anser sig ha tid till detta, av denna 
bedömningsform. Vidare tycks det som att respondenterna i hög grad associerar den formativa 
bedömningen med återkoppling i undervisningen som de använder för att kunna planera 
vidare undervisningen utifrån elevernas kunskapsnivå.                     

4.2 Lärarnas förhållningssätt till formativ och summativ bedömning i 
praktiken.    

4.2.1 Undervisningsämne 
Sex av respondenter anger att de använder sig av formativ bedömning, dock verkar 
användningen i hög grad styras av undervisningsämnet. De menar att olika ämnen har olika 
förutsättningar för formativ bedömning samt att vilken typ av formativ bedömning som 
används är beroende på ämnet. Två av respondenterna uppger att de arbetar aktivt med 
kamratrespons vilket tar sig uttryck i att eleverna får bedöma varandras prestationer, såväl 
skriftliga som muntliga. Denna kamratrespons används av lärare i ämnet SVA (svenska som 
andraspråk) och de båda respondenterna menar att det är en undervisningsform som till stor 
del beror på ämnets karaktär samt att den kräver stor uppmärksamhet och styrning så att den 
inte får en motsatt effekt, det vill säga att elevernas motivation blir lidande av detta. Gun ser 
skillnader på hur hon använder sig av bedömning beroende på vilket ämne hon undervisar i, 
vilket framkommer i citatet nedan: 
 

I språkämnena jobbar jag för det mesta i former som inkluderar hela gruppen med inslag av 
kamratbedömning. Matten är dock svårare. I det ämnet fungerar inte grupparbeten lika bra. Det 
är mer att gå in och göra individuella punktinsatser och förklara på den nivå de befinner sig på. 
Där känns ju en formativ bedömning rätt meningslös. Visst kan jag göra en formativ bedömning, 
men vad ska jag ha den till. Det blir ju i så fall att göra en individuell planering för varje enskild 
elev. En gemensam planering med gemensamma genomgångar skull troligen göra att de elever 
som ligger på en lägre nivå skulle känna sig dåliga och tappa motivationen. (Gun) 

De två respondenterna som undervisar i både praktiska, estetiska samt teoretiska ämnen, ser 
den formativa bedömningen i dessa ämnen, som en ständigt pågående process där de hela 
tiden ger verbal återkoppling med avseende på exempelvis teknik i idrott samt praktiskt 
utförande vid mekaniskt arbete i fordonsteknik. De menar båda att denna formativa 
bedömning kommer så att säga automatiskt i och med ämnets karaktär men betonar även 
olikheterna mellan olika ämnen. Harald säger: 
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Det beror på vilket ämne jag undervisar i……Skillnaden mellan praktiska och yrkesinriktade- 
och teoretiska program, är rätt stor i den mån att i de praktiska programmen finns det mer tid för 
återkoppling och repetition än det finns i de teoretiska programmen. (Harald)  
 

Samtliga tre respondenter som undervisar i matematik anser att det är svårare att använda 
formativ bedömning i detta ämne jämfört med andra på grund av att kursplanen är så uppstyrd 
och komprimerad. Kursplanen bygger på att hela elevgruppen förutsätts arbeta i samma tempo 
och att eventuell repetition sker utanför skoltiden. Detta medför att det sällan eller aldrig finns 
tid för någon återkoppling förutom i form av provgenomgångar, där man ändå har lämnat de 
kapitlen bakom sig.  Roger ger sin syn på detta: 
 

Jag använder mig betydligt mindre av formativ bedömning i matten på grund av att kurserna är 
så enormt komprimerade. Att titta på varje enskild elevs behov och anpassa undervisningen 
genom repetition är i princip omöjligt. Den eleven kommer ohjälpligt att hamna alltmer efter på 
grund av det höga tempot. Det hinns helt enkelt inte med när du har två veckor på dig för ett helt 
kapitel. (Roger) 

4.2.2 Lärarens individuella egenskaper 
Två av respondenterna framhåller att den enskilde lärarens egna värderingar, erfarenheter 
samt utbildning i hög grad påverkar den summativa bedömningen, vilket blir tydligt utifrån 
vad Roger säger: 
 

Även om jag ofta diskuterar med kollegor så är bedömningen ändå individuell och olika.  Vi har 
ju sett undersökningar när ”experter” gör helt skilda bedömningar på samma uppsats. Det 
handlar i slutändan om en subjektiv uppfattning av läraren. Effekten av detta kan bli att betygen 
blir missvisande och orättvisa. (Roger)  

 
Denna uppfattning delas dock inte helt av två respondenter som menar att den summativa 
bedömningen i vissa ämnen är mer likvärdig än i andra ämnen. Stefan menar att 
bedömningskriterierna gör att bedömningen blir rättvis i matematik och uttrycker sig nedan: 
 

Jag tror inte att det är så i alla ämnen men i exempelvis matte så är nog bedömningen samma i 
hela landet. Jag menar att vi har ett uppdrag ifrån skolverket som vi ska genomföra och inte 
blanda in så mycket av våra egna tankar om pedagogik och hur ämnena borde vara utformade, så 
jag följer i möjligaste mån skolverkets direktiv. Jag använder mig tex av bedömningsportalen 
som jag ofta tycker överensstämmer med mina egna tankar. (Stefan) 

 
Daniel anser att skolan på det hela taget har en likvärdig bedömning: ”Jag tror att den samlade 
bedömning för en elev som kommer ut från ett gymnasieprogram på det totala ger en rättvis 
bild av vad eleven presterat, även om reliabiliteten i enstaka betyg sviktar.” 

4.2.3 Sambedömning 
I intervjuerna framkommer att respondenterna inte ingår i några lärarlag med lärare som 
undervisar i samma ämne. Detta till trots framhåller tre av respondenterna, vilka samtliga 
undervisar i språk, att de använder sig av sambedömning i syfte att uppnå en likvärdig 
bedömning av eleverna: 
 

Vi är för det mesta två som läser igenom en elevs uppsats och sedan diskuterar vi igenom arbetet 
och gör en gemensam bedömning. Vi jobbar mycket kollegialt och detta ger ju en stor trygghet i 
bedömningen, speciellt då jag har kollegor med väldigt lång erfarenhet vilket i sin tur medför att 
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jag lär mig väldigt mycket av mina kollegor. Jag tror det är viktigt att inte vara rädd för att ta 
hjälp av kollegor i allahanda situationer. (Gun). 

 
Gun menar vidare att det kollegiala lärandet är svårare i estetiska ämnen än i teoretiska 
ämnen: 

I estetiska ämnen som till exempel textilslöjd är det betydligt svårare. Där är det ju en färdighet 
som bedöms och denna bedömning utgår ju då ofta ifrån lärarens egna subjektiva uppfattning. 
Därigenom blir bedömningen mer osäker och mindre valid. (Gun)  

   
Stefan uppger att han saknar det kollektiva lärandet i form av hjälp med bedömningen: ”Det 
var en fantastisk förmån när vi var två lärare för några år sedan. Vi samarbetade mycket med 
avseende på labbar, rapporter, upplägg på undervisningen och även i bedömningsfrågor.” 

4.2.4 Slutsatser 
Hur de olika respondenterna använder sig av den formativa bedömningen skiljer sig rätt 
markant beroende på vilket ämne de undervisar i. Respondenterna som undervisar i praktiska 
och/eller estetiska ämnen tycks i högre grad använda den formativa bedömningen som ett 
instrument för summativ bedömning än de som undervisar i teoretiska ämnen. I de praktiska 
estetiska ämnena verkar även kunskapsmål och centralt innehåll vara mer generella och öppna 
för tolkning, än de teoretiska ämnena. Detta kan i sin tur medföra att bedömningen blir mer 
eller mindre subjektiv, baserad på lärarens egna värderingar och erfarenheter. Även de 
teoretiska ämnena uppvisar betydande skillnader i karaktär beroende på såväl ämne som nivå 
(gymnasieskolans kurser är indelade i olika nivåer beroende på vilket program eleven läser). 
Generellt kan sägas att ju högre nivåer desto mindre tid för återkoppling. De respondenter 
som undervisar i exempelvis matematik på C-nivå, beskriver en situation där kurserna är 
mycket komprimerade. Det är så mycket stoff som ska hinnas med på kort tid att det inte finns 
tid för någon uttalad formativ bedömning i den bemärkelsen att den ska resultera i att 
planeringen görs om och tid ska avsättas för repetition. Undervisningen blir då ett ständigt 
jagande efter att följa planeringen. På de lägre nivåerna, som ofta har ett moderatare tempo i 
planeringen, finns dock tid för återkoppling och repetition, vilket respondenterna använder sig 
av i stor utsträckning. Det föreligger även en stor skillnad på omfattningen av 
bedömningsstöd mellan olika ämnen. Kärnämnenas nationella prov framhålls som ett viktigt 
instrument som samtliga respondenter som undervisar i något av kärnämnena, använder sig av 
för den summativa bedömningen. Dessa är så att säga sanktionerade av skolverket vilket gör 
att bedömningen av eleverna utifrån dessa nationella prov ger en trygghetskänsla genom att 
det är en auktoritetsbedömning som få ifrågasätter.  
    Språkundervisningen som till formen kan sägas vara såväl praktisk som 
teoretisk, tycks ha stora inslag av formativ bedömning. Den formativa bedömningen används i 
stor utsträckning med återkoppling och repetition, samtidigt som den ligger till grund för en 
summativ bedömning som resulterar i ett betyg. Lärarna i SVA upplever emellertid en 
problematik med stora kunskapsskillnader inom elevgruppen vilket försvårar gemensamma 
planeringar och åtgärder. Likafullt upplevs SVA som ett mer öppet och gemensamt ämne där 
det kollektiva lärandet har en framträdande roll i undervisningen, jämfört med exempelvis 
matematik som i högre grad upplevs som ett individuellt ämne där det kollektiva lärandet har 
en underordnad roll.   
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4.3 Tillvägagångsätt för likvärdig bedömning                                            

4.3.1 Tolkning av styrdokument 
Samtliga respondenter är tveksamma till att dagens skola har en likvärdig summativ 
bedömning. Fyra stycken av dessa anger att Skolverkets styrdokument, i form av centrala mål 
samt kunskapskrav, är alltför generellt skrivna med stora inslag av värdeord vilket medför att 
dessa blir föremål för individuell tolkning av olika lärare. Harald är kritisk mot 
betygskriterierna och säger: 
 

Skolverkets betygskriterier är skrivna på ett sådant sätt att det är omöjligt att tolka dessa på 
samma sätt. Detta är ju upplagt för en subjektiv tolkning. Det står egentligen ingenstans vad 
eleven ska kunna. Jag anser att detta är en stor svaghet i det svenska betygsystemet. (Harald) 
 

Harald menar vidare att det är upp till varje skola att välja den kurslitteratur som används och 
att dessa kan skilja sig rätt mycket ifrån varandra med avseende på fördjupningar, inriktning, 
utformning av uppgifter vilket ytterligare gör att bedömningen blir mindre valid. 

4.3.2 Orsaker till olikvärdig bedömning 
Hälften av respondenterna framhåller att skillnaden på de bedömningsstöd som skolverket 
tillhandahåller, framförallt i form av nationella prov, har stor betydelse för hur likvärdig den 
summativa bedömningen blir. De anser att de ämnen som har nationella prov, det vill säga 
matematik, engelska och svenska har en mer likvärdig bedömning, då detta ger goda riktlinjer 
för bedömningen. Gun ger ett exempel på detta: ”I SVA har jag haft fördelen att ha nationella 
prov, vilket jag tycker är en stor hjälp om jag är ute efter att bedöma det som efterfrågas.”     
Tre av respondenterna angav andra orsaker till att bedömningen inte är likvärdig. Roger anser 
att en politisk påverkan i syfte att upprätthålla skolans rykte som en förstklassig läroanstalt, 
kan medföra betygsinflation samt att även de lokala förhållandena kan påverka bedömningen. 
I intervjun med Roger säger han: 
 

Vi utövar mycket vintersporter, vilket de inte har förutsättningar för i södra delarna i Sverige. 
Vilket i sin tur påverkar att målkriterierna blir generella då man inte kan ta med en specifik 
idrott i målen då man inte har de förutsättningar som krävs.  (Roger) 

 
Jakob anser att friskolor ofta sätter högre betyg än kommunala skolor, av politiska och 
ekonomiska orsaker. Vidare tror Jakob att skolor med många obehöriga lärare har högre 
genomsnittliga betyg än skolor med få obehöriga lärare, vilket medför att kunskapsnivåerna 
inte står i proportion till betygsnivåerna, vilket medför en olikvärdig bedömning mellan olika 
skolor. 

4.3.4 Likvärdigare bedömning      
Fem av respondenterna efterlyser tydligare bedömningskriterier och ett ökat bedömningsstöd 
ifrån Skolverket, via nationella prov i fler ämnen samt utökade bedömningsportaler. Till 
exempel skulle Daniel gärna se att skolverket utökade bedömningsstödet: 
 

Genom att sätta upp tydligare bedömningskriterier som är mer specificerade än de nuvarande. 
Vidare skulle jag gärna se att det fanns nationella prov i fler ämnen än matte, svenska och 
engelska.  Dock har jag förståelse för att det skulle bli jobbigt för eleverna att ha fler nationella 
prov men jag skulle kunna tänka mig att det kunde finnas exempel på bedömningar av rapporter 
och inlämningsuppgifter. (Daniel) 
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    Roger är överlag kritisk till bedömningsstödet och efterlyser tydligare direktiv: 
 

Skolverkets centrala innehåll och kursmål innehåller många fina värdeord men det är ändå rätt 
flummigt och upplagt för tolkning. Detta är dock inget man får säga högt men så upplever tyvärr 
många lärare det. I de estetiska ämnena medför detta att validiteten sjunker till ett minimum då 
bedömningen helt är beroende på hur du tolkar skolverkets direktiv. Jag har länge förväntat mig 
tydligare riktlinjer för bedömningen av idrotten men hittills inte sett röken av något sådant, 
vilket kan tyda på att skolverket insett att det i princip är omöjligt att få till tydligare direktiv än 
de som finns. Så länge det går att tolka bedömningskriterierna så kommer vi att ha en ojämlik 
och i vissa fall, orättvis bedömning. (Roger) 

  
En förändring av skolsystemet mot den finska modellen är kanske den rätta vägen att gå för 
att skapa en likvärdig bedömning, anser Jakob: 
 

I Finland har de studentexamen där eleverna får göra ett slags slutprov som avslutning av 
utbildningen.  Kanske borde vi ha likadant i gymnasiet med en standard på utbildningen och 
antingen är man godkänd eller inte, vilket skulle bedömas av en utomstående instans. I dag 
känns det som att universitet och högskolor lägger över urvalet på gymnasiet då det egentligen 
borde vara tvärtom med inträdesprov för en högre utbildning. (Jakob) 

 
   Även Harald ser det finska systemet som en förebild och säger: 
 

Det finska systemet nämns ju ofta som ett väl fungerande skolsystem med ett stort gymnasieprov 
som avslutning av en utbildning. De har tydligare betygskriterier som fokuserar mer på kunskap 
än Sverige. Vidare har läraryrket en helt annan status vilket inneburit att de har betydligt färre 
obehöriga lärare. (Harald) 

4.3.5 Slutsatser 
Ett hjälpmedel som används för att uppnå likvärdig bedömning är det bedömningsstöd och 
betygskriterier som tillhandahålls av skolverket. Respondenterna anser dock att det finns stora 
brister i dessa. De menar att kunskapsmålen och det centrala innehållet ofta är luddigt och 
generellt beskrivet med många värdeord som gör att det blir en individuell tolkningsfråga hur 
man som lärare uppfattar dessa. Detta medför att bedömningen inte upplevs som likvärdig.    
Respondenterna efterlyser således tydligare och mer konkreta styrdokument, i form av 
centrals innehåll och kunskapsmål, som skulle ge en större trygghet vid den summativa 
bedömningen. Vidare upplever respondenterna att det finns betydligt mer bedömningsstöd i 
kärnämnena genom de nationella proven vilket medför att dessa ämnen är lättare att bedöma 
summativ än de ämnen som inte har dessa prov. De estetiska och praktiska ämnena anses ha 
minst bedömningsstöd. Respondenterna önskar att Skolverket ska tillhandahålla ett ökat 
bedömningsstöd samt även införa nationella prov i flera ämnen.  
    I syfte att uppnå en likvärdig bedömning använder sig respondenterna i viss 
utsträckning av sambedömning. Det vill säga att respondenterna använder kollegor som 
bollplank vid svåra och tveksamma bedömningar, såsom rättningar av prov och 
betygsbedömning. Några av respondenterna är helt ensamma inom sitt ämne, vilket 
naturligtvis försvårar sambedömningen då dessa lärare saknar kollegor som de kan diskutera 
summativ bedömning med. Språklärarna tycks dock ha ett väl fungerande samarbete med 
avseende på sambedömning. En av respondenterna lyfter frågan om huruvida det nuvarande 
systemet där gymnasiet sköter urvalet till universitet och högskolor, är ett optimalt och rättvist 
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system. Han menar att det i andra länder finns andra system där den mottagande instansen 
sköter detta urval genom olika tester och prov, exempelvis. Finland och USA.  

4.4 Sammanfattning 
Lärarna i denna studie har ett varierat förhållningssätt till formativ och summativ bedömning.    
Förhållningssättet tycks i stor utsträckning bero på vilket ämne samt på vilken nivå de 
undervisar i. Beträffande den summativa bedömningen så tycks de flesta lärarna i studien 
jämställa denna med betygsättning, vilket samtliga således utövar. 
    De flesta av lärarna i studien anser att den summativa bedömningen i dagens 
skola inte är likvärdig. En av orsakerna till detta är att bedömningskriterier som tillhandahålls 
av Skolverket är otydliga och således utlämnade till en subjektiv tolkning av lärarna. En 
annan orsak till att bedömningen inte är jämlik är att omfattningen av det bedömningsstöd 
som tillhandahålls av Skolverket varierar beroende på undervisningsämne. Kärnämnena anses 
ha störst bedömningsstöd. En tredje orsak som lärarna uppger till att bedömningen inte är 
jämlik är skolors användning av olika läromedel i undervisningen. Olika läromedel har olika 
utformning och olika upplägg, vilka kan skiljas sig ifrån Skolverkets kunskapskrav och 
centrala mål, vilket kan leda till en diskrepans i bedömningen av elevernas kunskaper. För att 
göra bedömningen mer likvärdig efterlyser lärarna framförallt tydligare bedömningskriterier 
samt utökat bedömningsstöd från skolverket.  
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
Valet av en kvalitativ ansats har motiverats av studiens syfte som är att undersöka hur ett antal 
lärare förhåller sig till formativ och summativ bedömning samt hur de resonerar kring en 
likvärdig bedömning i skolan. Den semistrukturerade intervjumetoden valdes för att ge 
respondenterna möjlighet att tala öppet samtidigt som den ger möjlighet till 
uppföljningsfrågor och fördjupningar utifrån ett givet ramverk. Ett alternativ hade varit att 
genomföra en kvantitativ undersökning med hjälp av enkäter ibland ett större antal 
gymnasielärare på flera skolor. Av detta skulle det vara möjligt att se eventuella skillnader 
mellan olika skolor med avseende på förhållningssätt till bedömning, vilket förvisso hade 
varit intressant men inte varit förenligt med studiens syfte. Vidare hade en kvantitativ metod 
inte passat detta syfte då forskningsfrågorna kräver relativt utförliga och komplexa svar.  
    Som beskrivits i metodavsnittet har respondenterna tagit del av de 
transkriberade intervjuerna och godkänt dessa, vilket stärker tillförlitligheten av empirin.  
Citaten i studien är tagna ifrån denna transkribering utan någon ändring. Visserligen används 
en kodnyckel där respondenternas namn ersätts med en pseudonym men informationen i 
presentationsmatrisen gör att elever och personal på skolan knappas skulle ha några problem 
att identifiera respondenterna. Denna presentationsmatris har delgivits samtliga respondenter 
och ingen har motsatt sig att denna ingår i studien vilket tyder på att respondenterna inte har 
något att dölja eller någon egen agenda.  
    Genom att skolan där studien bedrivits är relativt liten innebär detta att urvalet 
av respondenter är begränsat. Detta medför att respondenterna är bekanta med varandra.  
Sammantaget kan ovanstående medföra att objektiviteten och därmed reliabiliteten, det vill 
säga hur konsekvent en mätning eller bedömning är, påverkas. Detta är dock mycket svårt att 
bedöma och möjligen skulle intervjuerna ge ett annat resultat om vissa parametrar ändrades, 
såsom intervjuare, respondenter eller utformning av intervjuguiden.48 Dock med hänsyn till 
studiens syfte finns det helt enkelt ingen anledning att misstro respondenternas till synes 
ärliga svar på intervjufrågorna.  

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Lärares förhållningssätt till formativ bedömning i relation till en summativ 
bedömning. 
Många lärare tycks uppleva en motsättning i lärarrollen då de ska verka för att eleverna ska 
öka sina kunskaper och utveckla sin kognitiva förmåga inom ett ämne samtidigt som de ska 
bedöma detta i form av ett betyg, vilket medför att läraren samtidigt ska vara coach och 
domare.49 En lösning på detta dilemma kan vara att tydligt skilja på syftet med bedömningen 
och informera eleverna om detta så att dessa är medvetna när en bedömning är formativ eller 
summativ. Skillnaden mellan formativ och summativ bedömning beror således i hög grad på 
vilket syftet med bedömningen är. Alla typer av bedömning kan dock användas i ett formativt 
syfte tills denna sammanfattas till ett betyg.50  

Samtliga respondenter i studien har i stort sett en samstämmig syn på vad 
summativ bedömning innebär och samtliga använder sig av summativ bedömning då de 
menar att detta är en nödvändighet för att kunna sätta ett välgrundat och rättvist betyg på 
                                                           
48 Trost. Kvalitativa intervjuer. 3:e uppl. Studentlitteratur. 2005. 
49 Kunskapsbedömning i skolan. Skolverket. 2011. 
50 Ibid. 
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eleverna. Den praktiska användningen av summativ bedömning består till övervägande del av 
skriftliga prov samt inlämningsuppgifter som oftast bedöms utifrån en betygsskala, vilket i sin 
tur används som underlag vid betygssättningen. En tydlig traditionell form av summativ 
bedömning som lärare praktiserat under lång tid således. Den summativa bedömningen inom 
exempelvis ämnet idrott & hälsa sker ofta med ett slutmoment där eleven får visa upp sina 
färdigheter där ofta måttband och tidtagarur används som hjälpmedel.  
     Vad gäller den formativa bedömningen så har respondenterna en 
överensstämmande syn på syftet med denna men betonar olika delar av den formativa 
processen som centrala. Förhållningssättet till formativ bedömning beror således till stor del 
på vilket ämne läraren undervisar i. I Hattie och Timperleys-51 samt Williams52 teorier som 
beskrivs i studien görs ingen åtskillnad mellan olika ämnen med avseende på olika typer av 
bedömning. Detta kan tyckas vara en aning märkligt då det föreligger stora skillnader i 
undervisningsformer och framförallt lärandeprocessen mellan framförallt estetiska och 
teoretiska ämnen. Förvisso kan exempelvis Williams53 nyckelstrategier appliceras på de flesta 
ämnen men tolkningen av lärandemålen är mer eller mindre konkret beroende på ämnets 
karaktär. Estetiska och praktiska ämnen bygger på en ständig observation av elevens 
färdigheter och teknikutveckling samt en ständig korrigering och instruerande av eleverna i 
syfte att nå kursmål och centrala innehåll.  Detta kan sägas vara formativ bedömning i 
praktiken. I ämnet matematik används, i hög utsträckning, traditionell katederundervisning 
med skriftliga prov efter varje kapitel, där den formativa bedömningen inte är inbyggd på 
samma sätt som i ämnet idrott och hälsa.   

5.2.2 Lärarnas förhållningssätt till formativ- och summativ bedömning i 
praktiken.    
Boströms54 resultat visar på vikten av en uttalad implementeringsstrategi samt att 
genomförandet av formativ bedömning följer samtliga steg i den formativa processen.  
I den gymnasieskola som denna studies empiri har hämtats ifrån finns ingen uttalad strategi 
som betonar formativ bedömning som en del av klassrumspraktiken utan det är de enskilda 
lärarna som använder sig av formativ bedömning på eget bevåg. Detta medför att det är oftast 
endast är ett eller några steg av den formativa processen som används. Boström55 menar att 
det är lätt att resultaten uteblir om inte samtliga steg används. Förvisso är det svårt att mäta 
effekterna av olika didaktikmetoder men respondenterna upplever att den formativa 
bedömningen har positiva effekter på elevernas resultat trots att de inte har någon uttalad 
strategi eller använder sig av samtliga steg.   

Respondenterna använder sig ofta av en dialog med eleverna där de har 
möjlighet att resonera och analysera sin problemlösning. De är även tydliga med vad de 
förväntar sig av eleven och att eleven har möjlighet att förbättra sig under hela kursen fram till 
dess att betygen sätts. William56 menar i sin beskrivning av de fem nyckelstrategierna att en 
central del av lärandeprocessen är att kommunicera de aktuella lärandemålen till eleverna 
samt vara tydlig med hur eleverna ligger till i förhållande till dessa. Flertalet respondenter tar 
det centrala innehållet och kunskapskraven som anges av Skolverket, som utgångspunkt när 
de utformar sin ämnesplanering som ska ligga som underlag för den summativa bedömningen. 
Fokus ligger ofta på specifika uppgifter som ska klaras av. Under arbetet med dessa uppgifter 
använder de sig av skriftliga prov och observationer för att se hur eleven utvecklar sitt 

                                                           
51 Hattie & Timperley. The power of feedback, in: Review of educational research, 2007, vol. 77, No. 1 
52 Wiliam. Att följa lärande –formativ bedömning i praktiken, Studentlitteratur AB, Lund, 2014. 
53 Ibid. 
54 Boström. Formativ bedömning: En enkel match eller en svår utmaning? Umeå Universitet. 2017 
55 Ibid. 
56Wiliam. Att följa lärande –formativ bedömning i praktiken, Studentlitteratur AB, Lund, 2014.   
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lärande. Detta arbetssätt följer i hög grad de tre grundfrågorna i Hattie & Timperleys57 
modell, feed up, feedback, feed forward med utgångspunkt i kunskapsmålen och det centrala 
innehållet. Den summativa bedömningen görs ofta utifrån den formativa bedömningen då 
lärarna sammanställer den dokumentation som de gjort under kursen till ett slutbetyg. 
    Respondenterna använder sig till viss del av kamratbedömning, framförallt i 
språkundervisningen. William58 menar att en central del i att göra eleverna till resurser för 
varandra, är att detta stärker den kollektiva lärandeprocessen. Även Boström59 anser att det är 
viktigt att detta steg inte förbigås då detta är en viktig del i den formativa processen. De 
respondenter som använder sig av kamratrespons i sin språkundervisning är medvetna om att 
detta är en metod som kräver att de noga observerar utfallet av detta. William60 skriver att 
effekten av kamratresponsen kan vara mycket varierande med avseende på kvaliteten av 
denna, och menar att kamratbedömningen ibland kan bidra till att stämningen mellan eleverna 
försämras genom att det uppstår en rangordning mellan dessa utifrån ett kunskapsövertag. 
Vidare kan bedömningen vara felaktig som en följd av att eleverna saknar de adekvata 
kunskaperna för att göra en aktuell bedömning. Detta tycks vara en viktig del i speciellt SVA, 
där dialog mellan eleverna är en stor del i undervisningen.  
    I matematiken, för de elever som ingår i SVA gruppen, handlar det ofta om 
punktinsatser och individuell planering då eleverna ofta befinner sig på så pass olika nivåer att 
en gemensam planering och gemensamma genomgångar blir meningslösa vilket även 
Boström61 visar i sin avhandling. Detta skulle endast medföra att vissa elever skulle uppleva 
att de är sämre än den övriga guppen och detta skulle i sin tur leda till en minskad motivation 
och eleven skulle då riskera att stagnera i sin lärandeprocess, vilket medför att en formativ 
bedömning därför inte skulle fylla någon betydande funktion i matematik för dessa elever.  
Detta tydliggör hur komplext ämnet är då olika lärare tolkar betydelsen av formativ 
bedömning på olika sätt. Boström62 anser att ett gemensamt informationsinsamlade i en klass 
av elevernas kunskapsnivåer många gånger inte ger en fullständig bild då det oftast är 
baskunskaperna som undersöks.  Detta kan speciellt uppstå i grupper med stora skillnader i 
kunskaper vilket ofta är fallet i SVA klasserna.  Hattie och Timperley63 menar att en 
individuell planering utifrån en elevs förmågor är ett resultat av en formativ bedömning. 
Tanken med detta är god men en sådan kartläggning av varje elevs kunskapsnivå är mycket 
resurskrävande och tar mycket tid ifrån den ordinarie undervisningen där läraren ofta måste 
använda sig av stordriftsfördelar med gemensamma genomgångar för att hinna med 
planeringen. Återigen är tiden en kritisk faktor för formativ bedömning.  
    Vidare tycks det finnas ett samband mellan rutin och bedömningsformer. De 
respondenter som varit verksamma längst uppger att de, med tilltagande rutin och erfarenhet, 
gått från att använda sig av mycket summativa bedömning i form av skriftliga prov samt 
inlämningsuppgifter, till att förlita sig på formativ bedömning som till stor del grundas på 
dialog med eleverna. I denna dialog kommuniceras tydligt hur eleverna ligger till med 
avseende på betygsnivå, vilket medför att betygen aldrig kommer som en överraskning för 
eleverna. Detta förfarande stöds av i princip samtliga av Williams64 nyckelstrategier. 
Exempelvis att genom återkoppling föra lärandet framåt som syftar till att skapa ett eget 
tänkande och ett eget lärande hos eleverna samt att arbeta för att eleverna ska äga sitt eget 

                                                           
57 Hattie & Timperley. The power of feedback, in: Review of educational research, 2007, vol. 77, No. 1 
58 Wiliam. Att följa lärande –formativ bedömning i praktiken, Studentlitteratur AB, Lund, 2014. 
59 Boström. Formativ bedömning: En enkel match eller en svår utmaning? Umeå Universitet. 2017 
60 Ibid 
61 Ibid 
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63 Hattie & Timperley. The power of feedback, in: Review of educational research, 2007, vol. 77, No. 1 
64 Wiliam. Att följa lärande –formativ bedömning i praktiken, Studentlitteratur AB, Lund, 2014. 
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lärande. Majoriteten av respondenterna använder sig dock av prov vid undervisning av större 
grupper då det är svårare att upprätthålla en konstruktiv dialog med många elever. I dessa 
grupper blir ofta provresultaten det viktigaste underlaget vid betygssättningen.    
    Respondenterna som undervisar i estetiska och praktiska ämnen, anser att 
bedömningen av dessa ämnen är en ständig formativ process som bygger på iakttagelser av 
eleverna och en dialog med dessa om vad som kan förbättras. Däremot är den summativa 
bedömningen mer komplicerad då respondenterna anser att det centrala innehållet och 
kunskapsmålen som anges i skolverkets dokument är mycket generella och därmed utlämnade 
åt en individuell tolkning av läraren. I de teorier som tas upp i denna studie nämns inget om 
denna problematik, det vill säga hur Skolverkets kriterier ska tolkas.  Exempelvis, vad är 
skillnaden mellan god kännedom och mycket god kännedom vilka är uttryck som används i 
betygskriterierna för ämnet idrott och hälsa? Vad gäller den formativa bedömningen i de 
kurser som är mer avancerade så är tiden en trång sektor. Respondenterna tycker att det högt 
uppdriva tempot i de högre matematikkurserna inte lämnar någon tid över till den formativa 
processen. Detta medför att fokus läggs på skriftliga prov som sedan summeras ihop till en 
summativ bedömning.  
    Endast en respondent uppger att han inte använder sig av formativ bedömning 
överhuvudtaget. Som skäl uppges att han inte har den tid som skulle krävas för en adekvat 
formativ bedömning. Respondenten menar att själva bedömningen bara är en liten del av den 
formativa processen, då det största arbetet ligger i uppföljning, planering och repetition.  
Detta stöds till stor del av Hattie65 som betonar vikten att använda sig av återkoppling i syfte 
att anpassa undervisningen utifrån elevens förmågor. Detta kan ske genom att läraren 
reviderar den aktuella planeringen och ägnar en avsevärd tid åt repetition vilket är en process 
som i många fall kan vara tidsödande. Den enda respondenten som undervisar i ett rent 
praktiskt ämne menar att formativ bedömning är ett ständigt inslag i den praktiska 
undervisningen som till stor del bygger på iakttagelser, korrigering samt förslag på 
förbättringar, vilket respondenten dokumenterar efter varje undervisningstillfälle. Detta är 
således i princip överensstämmande med de tre nyckelfrågorna som Hattie & Timperley66 
menar ska genomsyra lärandeprocessen. Då problemlösning är en central del av 
undervisningen är det viktigt att eleven formas till att äga sitt eget lärande vilket William67 
uppger som en bärande del i utformandet av lärandet.     
Respondenten ser vidare en tydlig skillnad mellan praktiska och teoretiska ämnen så till vida 
att det i de praktiska ämnena finns betydligt mer tid för återkoppling och repetition än i de 
teoretiska ämnena. Många av de fordonstekniska ämnena är en kombination av teori och 
praktik och således blir den summativa bedömningen en summering av de observationer han 
gör vid de praktiska momenten samt de skriftliga prov som eleverna gör utifrån de aktuella 
läromedlen.  
    Sammanfattningsvis använder sig lärare i estetiska och praktiska ämnen av 
formativ bedömning i sin undervisning som en del av en ständigt pågående process där 
läraren hela tiden ger eleven återkoppling i syfte att öka elevens färdigheter samt att utveckla 
ett eget lärande. I de teoretiska ämnena använder sig lärarna av formativ bedömning som ett 
hjälpmedel för att öka elevens förmåga att utveckla ett självständigt lärande.  Framförallt i 
språkundervisning tycks kamratbedömning och sambedömning vara verktyg som används i 
undervisningen. Ett undantag är de högre kurserna i matematik där studietempot är så pass 
högt att det inte finns tid för formativ bedömning i termer av återkoppling och repetition. 
Återigen framträder mönstret att olika ämnen har skilda förutsättningar för formativ 
bedömning samt att även olika nivåer inom samma ämne har skilda förutsättningar.   
                                                           
65 Hattie. Synligt lärande för lärare. Natur & Kultur, 2012. 
66 Hattie. Timperley, the power of feedback, in: Review of educational research, 2007, vol. 77, No. 1 
67 Wiliam. Att följa lärande –formativ bedömning i praktiken, Studentlitteratur AB, Lund, 2014. 
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5.2.3 Tillvägagångsätt för likvärdig bedömning           
Den främsta anledning som respondenterna lyfter fram till att dagens skola inte är likvärdig 
med av seende på summativ bedömning, är de bristfälliga styrdokument som Skolverket 
tillhandahåller. Dessa anses vara generellt skrivna och därmed utlämnade åt en subjektiv 
tolkning av den undervisande läraren.  
    I de teorier som används i denna studie betraktas centrala mål och kunskapskrav 
som något konkret och tydligt, vilket respondenterna inte anser att de är. Respondenterna 
efterlyser således fler och mer konkreta styrdokument, i form av centralt innehåll och 
kunskapsmål, som stöd i bedömningen. Ovanstående tycks vara en utbredd uppfattning ibland 
lärare på grundskolan och gymnasiet. Kritiken har bland annat handlat om att de befintliga 
kriterierna inte markerat värdet av faktakunskaper.  Dock har Skolverket tagit åt sig av denna 
kritik och håller på med en omarbetning av kursplanerna.  
    Ingen av respondenterna uppger att de upplever den frustration som 
Wetterstrand, Sundhäll och Lundahls studie68 visar att många lärare känner inför de nationella 
proven. De anser att dessa prov är betydelsefulla verktyg i bedömningen av de ämnen som har 
dessa, (dvs. matematik, svenska och engelska). De övriga ämnena har således inte samma stöd 
i den summativa bedömningen, anser respondenterna och efterlyser nationella prov i fler 
ämnen. Dessa synpunkter motsägs dock av rapporten av SNS rapport69 som menar att de 
nationella proven har låg reliabilitet på grund av skilda rättningsförfaranden samt att vissa 
skolor riktar undervisningen mot de nationella proven i högre utsträckning än andra skolor.  
 Respondenterna anser vidare att undervisningen i vissa ämnen till stor del styrs 
av läromedlen som skolan valt. Dessa läromedel kan vara olika utformade med avseende på 
kunskapsmål och undervisningsstöd, vilket gör att fokus vid bedömningen skiftar beroende på 
valet av läromedel. Detta synsätt stöds av veteskapsrådets kartläggning70 som menar att valet 
av läromedel i framförallt matematik har stor betydelse för elevernas motivation och 
engagemang. Kanske borde skolverket ta fram enhetliga läromedel för alla Sveriges skolor i 
syfte att komma till rätta med detta.  
    Flertalet respondenter lyfter även fram det faktum att det stora antalet obehöriga 
lärare bidrar till en olikvärdig bedömning då dessa lärare i de flesta fall saknar utbildning i 
bedömning. Visserligen kan inte obehöriga lärare sätta betyg men de är dock dessa som 
bedriver undervisningen och formulerar prov och inlämningsuppgifter som betygen grundas 
på. Skolan har således ett omfattande och krävande arbete framför sig att lyfta den svenska 
skolan i paritet med den finska skolan som några av respondenterna nämner som en förebild. 

5.3 Egna reflektioner 
Det har skrivits många hyllmeter om formativ bedömning men mycket lite om tillämpningar 
av formativ bedömning inom olika ämnen. Det blir lätt att man som lärare drunknar i alla 
teorier och debattartiklar och inte lyckas identifiera vad det egentligen är som skall göras i 
klassrummet.  Studien visar att det finns en stor skillnad mellan olika ämnen med avseende på 
tillämpning av formativ bedömning och det jag saknar är en konkret och handfast 
handlingsplan för implementering typ Formativ bedömning for dummies. Det är lätt hänt att 
de enskilda lärarna jobbar individuellt med ett eller några steg av formativ bedömning, 
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ensamma i sitt klassrum utan ett ordentligt helhetsgrepp. Förvisso kan detta medföra märkbara 
resultat men för att uppnå de stora positiva effekterna av formativ bedömning krävs att hela 
skolan gör en ordentlig satsning med avsättande av resurser och ett systematiskt arbete. Ett 
totalt genomförande av den formativa processen är alltför komplext och omfattande för den 
enskilda läraren att mäkta med.  

Vad gäller den summativa bedömningen så är pekar det mesta på att den inte är 
jämlik. Den främsta orsaken till detta menar jag är det stora antalet obehöriga lärare vilka helt 
enkelt inte är kompetenta nog att göra en adekvat bedömning av en eleverna och sätta 
korrekta betyg. Visserligen är de inte behöriga att sätta betyg men det är ändå deras 
uppfattning som ligger till grund för betygen. För att komma till rätta med detta krävs 
naturligtvis fler utbildade och behöriga lärare vilket som bekant är ett stort och omfattande 
problem som kräver genomgripande politiska reformer för att lösas. 

 Beträffande de nationella proven har jag själv upplevt samma sak som lärarna i 
Wetterstrand, Sundhäll och Lundahls studie71.  Det vill säga en frustration över den 
oproportionerliga betydelsen av dessa prov med avseende på betygsättningen samt den 
diskrepans som är mer regel än undantag mellan provbetygen och slutbetygen. Jag tror dock 
att de nationella proven är av central betydelse i syfte att skapa en jämlik bedömning av 
eleverna runt om i landets skolor även om jag gärna skulle se en större tydlighet och mer 
återkoppling ifrån Skolverket avseende de nationella provens betydelse för bedömningen av 
elevernas betyg. 

5.4 Framtida forskning 
Undervisningsformerna i gymnasieskolan skiljer sig markant beroende på ämne och nivå. I ett 
praktiskt/estetiskt ämne används en annan typ av didaktik jämfört med ett teoretiskt ämne.    
Teorierna i denna studie tar inget hänseende till vilket ämne och vilken typ av undervisning 
som skall bedömas. Detta gäller framförallt den formativa bedömningen. Vidare forskning 
inom detta område skulle således kunna bestå av hur formativ bedömning kan tillämpas på 
olika ämnen i gymnasieskolan. 
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Bilagor  
 

Bilaga 1 
 
Informationsbrev 
 
 
Hej  XXXX 
 
I förbindelse med min VAL utbildning (Vidare Utbildning av Lärare) som jag läser vid Umeå 
Universitet håller jag nu på att skriva ett examensarbete, dvs en C-uppsats. Denna uppsats 
handlar om formativ och summativ bedömning och har en kvalitativ ansats vilket innebär att 
jag kommer att intervjua ca åtta gymnasielärare (respondenter) om deras förhållningssätt till 
formativ och summativ bedömning.                                                                           
    Intervjuerna kommer att ta ca 20-25 min och kommer att genomföras utifrån 
respondentens önskemål med avseende på tid och plats. Intervjuerna kommer att spelas in för 
att sedan transkriberas till text. Studien baseras på de forskningsetiska principerna inom 
samhällsvetenskaplig- samt humanistisk forskning vilket innebär att respondenterna är 
anonyma samt att skolans namn inte kommer att nämnas. Vidare har respondenterna 
möjlighet att avbryta intervjun när som helst och avstå sin medverkan i studien utan att 
behöva ange orsak. Studien kommer ej heller att lämnas ut till tredje man utan 
respondenternas samtycke. 
    Min fråga är således om du kan tänka dig att delta i studien och bli intervjuad? 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Terje Pedersen 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide. 

 

Intervjuperson: 

Ålder: 

Kön: 

Antal år som lärare: 

Undervisningsämnen: 

 

Frågor: 

-Använder du dig av formativ bedömning i din undervisning? 

-Om så är fallet. Hur går denna bedömning till och hur brukar utfallet bli av detta? 

-Tycker du att dagens skola har en likvärdig summativ bedömning av elever med avseende på 
reliabilitet och validitet? 

-På vilket sätt arbetar du och ditt lärarlag för att minska en eventuell diskrepans med avseende 
på bedömning av eleverna? 

-Hur kan skolan arbeta för att minska diskrepansen

 


