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Sammanfattning 

Denna studie undersöker skolans bedömningsarbete där fokus ligger på lärares syn på och arbete 

med bedömning. Skolan är en verksamhet som är under konstant förändring där den senaste 

reformen var införandet av 2011 års läroplaner. Denna studie ämnar att analysera hur reformens 

idéer och arbetssätt gällande bedömning har mottagits av de ämbetsmän som ska realisera dem, 

det vill säga lärarna. Utifrån ett verksamhetsteoretiskt perspektiv analyseras lärarnas syn på och 

arbete med bedömning i syfte att belysa eventuella motsättningar inom skolans verksamhet. För 

att göra denna analys möjlig krävs först att studien kartlägger de medverkande lärarnas teoretiska 

uppfattning om och praktiska arbete med bedömning. Denna kartläggning görs i form av en 

intervjustudie och en enkätstudie vilket ger ett generaliserbart samt djupgående resultat. En 

majoritet av lärarna i studien hade en homogen syn på bedömning och det praktiska arbetet med 

det. Samtliga lärare uppgav att de arbetade formativt, utbytte idéer och feedback med sina 

kollegor samt var positiva till styrdokumenten men upplevde dessa som svårtolkade. De upplevde 

även att deras arbetsbörda hade ökat sedan införandet av de nya läroplanerna. Lärarna uppgav att 

arbetsbördan påverkade utformningen av deras bedömningsarbete och att elevantalet som skulle 

bedömmas var problematiskt. Nästan alla lärare uppgav också att de ibland valde uppgifter som 

minimerade efterarbete och hänvisade till sin tidsbrist. Utifrån verksamhetsteorin blir därmed den 

huvudsakliga motsättningen som går att utläsa i verksamheten skolan den mellan arbetsdelning 

och de verktyg som används, dvs. bedömning. Lärarna i studien upplever att de inte har den tid 

som krävs för att genomföra de arbetsuppgifter de tilldelats. Lärarna uppger att de vill förändra 

något med sitt bedömningsarbete men att tidsbristen och arbetsbördan tvingar dem att nöja sig 

med en lägre kvalitet på arbetet. 

 

Nyckelord: Verksamhetsteori, bedömning, lärares uppfattningar, skola, formativ, förändring.  



3 
 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning .............................................................................. 2 

1. Inledning ..................................................................................... 4 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 4 

1.2 Syfte och frågeställning ..................................................................................................................... 7 

2. Litteraturöversikt ......................................................................... 8 

2.1 Tidigare forskning .............................................................................................................................. 8 

Formativ bedömning ............................................................................................................................. 8 

Lärares syn på bedömning .................................................................................................................. 10 

Reformernas påverkan på läraryrket ................................................................................................... 11 

2.2 Teoretiskt ramverk ........................................................................................................................... 12 

Skolan som ett verksamhetssystem ....................................................................................................... 12 

2.3 Sammanfattande diskussion ........................................................................................................... 14 

3. Metod ......................................................................................... 16 

3.1 Enkätundersökning ......................................................................................................................... 18 

3.2 Intervjustudie .................................................................................................................................... 20 

4. Resultat ....................................................................................... 23 

4.1 Enkätundersökningen ..................................................................................................................... 23 

4.1.1 Resultat ....................................................................................................................................... 23 

Lärarnas syn på bedömning ................................................................................................................ 23 

Lärarnas praktiska arbete med bedömning ......................................................................................... 27 

4.1.2 Analys ......................................................................................................................................... 31 

4.2 Intervjustudien ................................................................................................................................. 33 

4.2.1 Resultat ....................................................................................................................................... 33 

4.2.2 Sammanfattning av resultat ..................................................................................................... 38 

4.2.3 Analys ......................................................................................................................................... 40 

5. Diskussion och slutsats .............................................................. 42 

6. Referenser ................................................................................... 45 

7. Bilagor ........................................................................................ 47 

7.1 Intervjuguide ..................................................................................................................................... 47 

7.2 Enkätundersökning ......................................................................................................................... 48 



4 
 

1. Inledning 

2011 implementerande skolverket nya läroplaner för så väl grundskolan som gymnasiet och med 

varje reform omdefinieras lärarens roll och kraven på denne. Det som en lärare lärt sig och 

praktiserat under en reform är inte alltid förenligt med eller överförbart till nästa reform (Carlgren 

& Marton, 2002, s. 80). Den eventuella motsättning som en förändrad syn på bedömning innebär, 

i och med införandet av formativ bedömning blir centralt i denna studie som ser skolan ur ett 

verksamhetsteoretiskt perspektiv vilket kortfattat innebär ett fokus på verksamhetens inre 

motsättningar och hur dessa driver utveckling.  

Studien består av två delstudier; en semi-strukturerad intervjustudie och en 

surveyundersökning i enkätform. Oskar Byström författar intervjustudien och Marcus Larsson 

författar surveyundersökningen. 

1.1 Bakgrund 

En central del av lärarens arbete och skolans verksamhet är bedömningsarbetet. Synen på 

bedömning har dock förändrats över tid. Under det senaste decenniet har formativ bedömning 

fått ett ökat intresse samt stöd från forskarvärlden. Kortfattat kan formativ bedömning förstås 

som ett undervisningsverktyg där bedömning används för att stimulera elevens eget 

kunskapsskapande genom att belysa de områden eleven har möjlighet att utvecklas inom (Sandin, 

2014, s. 21). Formativ bedömning förstås bäst i relation till den mer traditionella summativa 

bedömningen som använder bedömning som ett kontrollverktyg av vad eleven kan och inte kan. 

Som namnet antyder är det en summering av elevens kunskaper och erbjuder därmed ingen 

möjlighet för eleven att utvecklas utan kontrollerar enbart elevens nuvarande kunskapsnivå 

(Sandin, 2014, s. 20). Den formativa bedömningen kompletterar den summativa genom att 

synliggöra elevens styrkor och svagheter och ge denne en möjlighet att utveckla dessa genom 

kontinuerlig återkoppling på elevens arbete. Det växande intresse för formativ bedömning har 

satt sina spår på skolverksamheten genom bland annat det ökade användandet av loggböcker, 

portfolios, individuella utvecklingsplaner, läroplansskrivelser osv. (Grönlund, 2011, s. 11-12). 

De styrdokument som lärare i gymnasieskolan ska utforma sitt arbete utefter är Läroplan, 

examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (hädanefter Gy11) där det betonas 

att eleven ska få fortlöpande information av läraren om sin utbildning samt stimuleras till att ta en 

aktiv roll till denna (Skolverket, 2011a, s. 12). Läraren ska dessutom under hela elevens skolgång 

arbeta för att hen ”kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven 

för utbildningen.”’ (Skolverket, 2011a, s. 14) samt ge eleven stöd och stimulans för att nå dess 
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fulla kapacitet (Skolverket, 2011a, s. 10). Liknande skrivelse där spår av formativ bedömning går 

att utläsa finns även i läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011b, s. 14, 15, 18). 

Att få uppföljning, ta eget ansvar samt få feedback och stimuli på den egna läroprocessen är 

alla centrala delar i formativ bedömning. Som ovan konstaterat är Gy11 och Lgr11 de 

styrdokument som lärare i gymnasieskolan måste utforma sitt arbete utifrån och konstant relatera 

till. Gy11 och Lgr11 lägger grunden för ett formativt arbetssätt men bestämmer dock inte explicit 

vilken bedömningsform läraren ska använda sig av så mottagandet kan antas vara 

varierande.  Frågan huruvida lärare faktiskt kompletterar den summativa bedömningen med den 

formativa eller fortsätter på traditionellt spår med enbart summativ bedömning är en fråga som 

Gy11 och Lgr11 inte kan svara på eller ännu mindre kontrollera.  Därmed kan det antas finnas en 

spridning mellan individuella lärare och skolor.  

Det nya betygssystemet som infördes 2011 har gett upphov till en del problem gällande lärares 

arbete med bedömning. Åsa Larsson beskriver en aspekt av bedömningsproblematiken i artikeln 

Lärare misstolkar betygsskalan – mäter allt. Som titeln antyder har det nya betygssystemet misstolkats 

av många lärare. Den största misstolkningen som observerats är att många lärare är av den 

uppfattningen att för en elev ska få slutbetyget A krävs det att eleven får ett A på alla uppgifter på 

varje område under kursens gång (Larsson, 2015). Detta är en omöjlighet för majoriteten av 

eleverna som inte tillåts ha en dålig dag och arbetssättet utesluter utrymme för utveckling. Om 

möjligheten att uppnå högsta betyg är borta redan efter första bedömningstillfället kommer 

studiemotivationen för många elever sjunka; hur mycket de än anstänger sig kan de aldrig få ett 

högre betyg.  

I själva verket krävs det för att få betyget A att eleven uppnått ett A i alla delar av 

kunskapskraven vid kursens slut. Här ges en möjlighet till utveckling, en elev kan gå från att 

uppnå ett E till att uppnå ett A och därmed få ett A i slutbetyg. När lärare har uppfattningen om 

att elever måste prestera ett A på varje prövning försvinner möjligheter till övning, 

experimenterade och eleverna vågar inte ta ut svängarna vilket hindrar deras möjlighet att 

utvecklas. Både svaga och högpresterande elever påverkas negativt av denna misstolkning. De 

svaga eleverna förlorar studiemotivationen och de högpresterande eleverna blir stressade av att de 

inte finns något utrymme för misslyckande utan de måste prestera på topp varje dag (Larsson, 

2015). 

Orsaken till misstolkningen tros ligga i hur mycket tid lärarna har fått till att sätta sig in i det 

nya betygssystemet. Många skolor har ingen enhetlig bedömningsmodell som de arbetar utifrån 

utan det är upp till varje enskild lärare att göra sin egen tolkning av det nya betygssystemet. En 

annan orsak till kan vara yttre påtryckningar. Lärare har krav från rektor, elever och föräldrar att 
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visa underlag för betygen, vilket leder till att alla elevaktiviteter dokumenteras och värderas för att 

sedan bli en del i betygsunderlaget (Larsson, 2015). Avslutningsvis lyfter författaren fram 

tidsaspekten som en avgörande ramfaktor för ett fungerande och rättvist betygssystem. 

Kunskapskravens olika delar ges olika mycket tid och vissa förmågor testas fler gånger än andra 

och tidsbrist kan leda till att en viss förmåga endast testas ett fåtal gånger. 

Tidsaspekten är också avgörande i bedömningen av eleverna och därigenom deras 

utvecklingsmöjligheter. Dagens betygssystem kräver mer resurser så att lärarna har tid att ge 

individualiserad formativ bedömning där eleverna får stöd att utvecklas och deras förmågor 

prövas kontinuerligt. 

Tidsaspekten påverkar inte enbart bedömningsarbetet utan även hela läraryrket där många 

lärare upplever en ökad stressnivå samt arbetsbörda. Lärarförbundet publicerade 2013 en rapport 

genomförd på över 3 000 verksamma gymnasielärare som påvisade att tiden, en av de viktigaste 

resurserna för lärarna, stadigt krympt. Bara två av tio lärare i studien uttrycker att de har 

tillräckligt med tid till planering och efterföljning av lektioner, något som är vitalt för formativ 

bedömning (Lärarförbundet, 2013, s. 2). Undersökningen visar på att åtta av tio lärare inte hinner 

skapa en undervisning av den höga kvalité de ämnar eftersom deras tid till för- och efterarbete 

inte räcker till. Nio av tio lärare upplevde även att deras arbetsbörda ökat de senaste åren samt att 

69 procent upplevde att det finns arbetsuppgifter som är överflödiga (Lärarförbundet, 2013, s. 4). 

Denna ökning i arbetsbörda belyser det faktum att läraryrket är ett yrke under konstant 

förändring. En central del av denna förändring ligger i den rad reformer skolan upplevt under sin 

historia. Varje ny reform förändrar organiseringen av skolan men även urvalet av och synen på 

kunskap och vad som är det centrala. Varje reform av skolan blir därmed även en reform av 

lärarens kunskaper och reformen ställer nya krav på läraren och tvingar denna att förkasta vissa 

kunskaper som inte är förenliga med det nya tankesättet. Beroende på skolans traditioner och 

ramar blir förverkligandet av reformen varierad. En motsättning mellan läraren och den nya 

reformen uppstår och vissa lärare sätter medvetet så väl som omedvetet käppar i hjulet för 

reformens realisering (Carlgren & Marton, 2002, s. 79-80). 

För att studera de motsättningar som ovan diskuterats använder sig denna studie av ett 

verksamhetsteoretiskt perspektiv. I ett verksamhetsteoretiskt perspektiv är motsättningar centrala 

och konstanta beståndsdelar i en verksamhet och källan till dess utveckling. Yrjö Engeström 

(1987) har utvecklat en modell inom verksamhetsteorin som analyserar hur en verksamhets inre 

motsättningar driver dess utveckling och förändring (Engeström, 1987, s. 78). Reformen 2011 

och dess förändrade syn på bedömning samt formativ bedömnings genombrott blir den 

motsättning inom verksamheten skolan denna studie ämnar analysera. 
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En verksamhet förstås bäst genom att studera individerna som verkar inom den.  Denna studie 

fokuserar därmed på lärarna. Att formativ bedömning är önskvärt och fördelaktigt är numera 

allmänt vedertaget inom den didaktiska forskningssfären, men hur den har mottagits och 

realiserats av lärarna är mindre utforskat. Därmed krävs av studien först en kartläggning av lärares 

syn på och arbetet med bedömning utifrån vilket en verksamhetsteoretisk analys kan göras. Detta 

görs för att undersöka vilka motsättningar som existerar inom skolans bedömningsarbete. Studien 

har därför två delar; en kartläggande del och en analyserande del. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att analysera skolan utifrån ett verksamhetsteoretiskt perspektiv där 

bedömning blir verksamhetens eventuella motsättning. För att göra detta så ämnar studien även 

att kartlägga lärares syn på samt arbete med bedömning. 

Studiens forskningsfrågor med respektive underfrågor blir därmed: 

 

 Hur uppfattar lärare bedömning och dess syfte? 

 Hur arbetar lärare med bedömning? 

 Vilka ramfaktorer påverkar arbetet med bedömning? 

 Hur relaterar lärarens arbete till kollegornas arbete med bedömning? 

 Hur upplever lärarna styrdokumenten? 

 Vilka motsättningar i verksamhetssystemet skolan går att utläsa utifrån lärarnas 

uppfattningar om samt praktiska arbete med bedömning? 
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2. Litteraturöversikt 

I detta kapitel presenteras den tidigare forskning och det teoretiska ramverk som studien utgår 

ifrån. Kapitlet delas in i fyra huvudsakliga teman; formativ bedömning, lärares syn på bedömning, 

läraryrket och dess förändring samt verksamhetsteorin som är studiens analytiskaverktyg utifrån 

vilket studiens resultat analyseras. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 

litteraturöversikten där de olika temana relateras till varandra och hur de används i studien.  

2.1 Tidigare forskning 

Formativ bedömning 
I forskningsvärlden kan formen av bedömning som används i skolundervisning delas in i två 

kategorier, summativ och formativ. Den summativa bedömningen sammanfattar elevens 

kunskapar i relation till något kriterium, till exempel ett kunskapsmål. Formativ bedömning har 

som mål att utveckla elevens kunskaper med hjälp av bedömning. Lärarens undervisning anpassas 

och utvecklas också under denna process (Lundahl, 2011, s. 11). Summativ bedömning ger en 

utvärdering av elevens kunskap efter läroprocessen medan formativ bedömning utvärderar 

kunskap under läroprocessens gång. Vad en bedömning används till bestämmer huruvida den är 

formativ eller summativ. De två bedömningsformerna bör inte ses som motsattser utan snarare 

komplement till varandra (Lundahl, 2011, s. 11). 

Paul Black, Christine Harrison, Clare Lee, Bethan Marshall och Dylan Wiliam vill i sin studie 

Working in the black box: assessment for learning in the classroom undersöka formativ bedömnings 

påverkan på elevers studieresultat. De tar hjälp av en stor mängd naturkunskaps- och mattelärare 

samt senare i studiens gång även andra ämneslärare som alla började arbeta formativt med sina 

klasser. Parallellt med de klasser som använde sig av formativ bedömning skapades en 

kontrollgrupp som skulle arbeta vidare som vanligt. Efter en förbestämd tid kontrollerades dessa 

klassers studieresultat genom nationella prov där klassernas prestationer jämfördes för att se 

huruvida formativ bedömning hade fått en positiv påverkan på elevernas studieresultat (Black, 

2004, s. 10). 

Det resultat Black och hans kollegor nådde delar de in i fyra delar; frågor, kamrat- och 

självbedömning, formativ användning av summativa resultat och feedback genom bedömning. Den första, 

frågor, berör hur läraren ställer frågor till eleverna och de påvisar resultatet att många lärare ställer 

frågor som de efter några sekunders väntan svarar på själva eller följer upp med en följdfråga. 

Konsekvensen av denna korta väntetid är att de enda frågor som går att använda sig av är frågor 

som kan besvaras med enstaka eller få ord, dvs. frågor där svaren är memorerade. Detta gör att 
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dialogen mellan lärare och elev blir ytlig och kontrollerande. Lärare måste här lära sig att låta det 

ta längre tid för eleverna att svara på frågor eftersom man vill tillåta dem att tänka efter innan de 

svarar, något som många av lärare i studien ansåg var svårt (Black, 2004, s. 11). 

En lärare summerade effekterna av hennes arbete med att förbättra fråge-svardialogen i 

klassummet som att det fått hennes lärostil att bli mer interaktiv. Istället för att fråga om hur ett 

problem kan lösas är nu frågan istället av en utforskande art; eleverna ges tid att tillsammans 

undersöka och utforska eventuella svar på frågan. Det formativa arbetssättet gav en mer öppen 

klassrumsmiljö där eleverna visste att de inte skulle räcka upp handen för alla antogs kunna svara, 

även om svaret var att hen inte visste. Detta bidrog till en mer stödjande klassrumsmiljö där alla 

gemensamt bidrog med sina kunskaper för att hjälpa varandra (Black, 2004, s. 12). 

Kamrat- och självbedömningen innebär att elevers mål i lärande enbart kan uppnås om det 

förstås av eleven samt kan bedömas av eleven. Därmed blir självbedömning vitalt för lärande och 

många lärare har uttryckt att detta är en av de svåraste delarna i elevers uppsättning av mål. Som 

komplement till självbedömningen men likväl av samma vikt kommer kamratbedömningen som 

syftar till att om eleverna får feedback från en jämställd kan eleverna ta åt sig kritik som om den 

kommit från en lärare skulle förkastats (Black, 2004, s. 14). För att möjliggöra dessa två blir det 

viktigt att kriterierna för utvärderingen av läroprocessen görs greppbar för eleverna för att ge dem 

en möjlighet att överskåda så väl målet med deras arbete samt när detta är avklarat. Genom att 

göra målen mer förståliga kan läraren därmed få eleven mer inriktad på att uppnå dessa, samt 

bedöma de egna framstegen vilket resulterar i en mer autonom läroprocess (Black, 2004, s. 15). 

Med det formativa användandet av summativa prov menar Black att eleverna med hjälp av 

tidigare summativt arbete kan reflektera och utvärdera sitt arbeta för att kunna åskådliggöra vilka 

områden eleven behöver arbeta vidare med. Eleverna kan skriva ner eller markera punkter de 

fullt förstått i syfte att kunna utveckla den egna läroprocessen. Allt detta är menat att skapa en 

positiv relation till summativt arbete som förstås som en del av läroprocessen och inte ett 

kontrollorgran utan dennes utveckling (Black, 2004, s. 16). 

Med feedback genom bedömning menar Black att det i bedömning inte handlar om mängden 

feedback utan dess natur. Forskningen visar på att elevers lärande kan stimuleras positivt genom 

användandet av kommentarer på elevens resultat, men att denna stimulerande effekt blir negativ 

ifall kommentaren även innehåller ett numrerat betyg då eleven oftast ignorerar kommentaren 

och fokuserar på betyget. Detta resultat överraskade många lärare enligt Black men att dessa 

lärare alla vittnade om att elevernas arbete förbättrades när de väl tog bort betygen (Black, 2004, 

s. 13). Black konstaterat även att det kommer krävas mer arbete och tid av läraren för att kunna 

göra kommentarerna så ingående som den formativa bedömningen kräver (Black, 2004, s. 13). 
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Lärares syn på bedömning 

Jörgen Tholin presenterar i sin studie Vilken kunskap räknas hur den nya synen på bedömning 

påverkat skolans arbete med bedömning. Tholin studerar arbetsplaner och betygsdokument från 

ett 80-tal högstadieskolor. Insamlingen av material gjordes år 1996 och 2005, därefter gjordes en 

jämförelse mellan åren för att se om det skett någon förändring i skolornas arbete med 

bedömning (Tholin, 2007, s. 5). Det som framgår i studien är att det pågår en förändring, både i 

synen på bedömning samt i arbetet med bedömning. Den mest påtagliga förändringen är att fler 

och fler skolor använder alternativ till det skriftliga provet som sitt huvudsakliga 

bedömningsmoment. Det handlar främst om skriftliga inlämningsuppgifter men även muntliga 

prov och redovisningar används som alternativ till det skriftliga provet. 1996 var alltså det 

skriftliga provet den dominerande bedömningsformen, något som kom att förändras till år 2005 

då alternativ till det hade börjat ta allt mer plats (Tholin, 2007, s. 6).  

Den förändring som studien visar på skedde under en nioårsperiod och är relativt liten, men år 

1996 var det inte många som använde något annat än skriftliga prov till att det år 2005 fanns en 

rad alternativ till det. Förutom själva bedömningsformen har studien undersökt hur lärarna på 

skolorna gör sina bedömningar. Det absolut vanligaste är att lärarna själva genomför 

bedömningar och utgår från sina egna tolkningar av kursmål och kunskapskrav. Vad författaren 

efterfrågar och agiterar för är ett kollaborativt arbetssätt där lärare tillsammans hjälps åt att 

bedöma sina elever vilket leder till ökad bedömarskicklighet. Eleverna får en mer rättvis 

bedömning och lärarna utvecklar tillsammans ett professionellt språk kring bedömning (Tholin, 

2007, s. 7), vilket gör det lättare att kommunicera måluppfyllelse till elever och föräldrar. 

Sammanfattningsvis bör formen av bedömning varieras och lärare bör inkludera andra lärare i 

bedömningsarbetet vilket resulterar i en mer mångsidig bild av eleverna som därigenom får 

rättvisa betyg. Att lärare tolkar styrdokumenten olika leder till att bedömningen blir av varierande 

kvalitet belyses vidare i en artikel av Annerstedt och Larsson (2010). Deras artikel bygger på två 

empiriska studier. Den ena är en kvantitativ studie som undersöker betygsutvecklingen i ämnet 

idrott under en tioårsperiod och jämför betygen som getts i kommunala och privataskolor. 

Den andra studien är en kvalitativ intervjustudie där 20 idrottslärare berättar om hur de 

bedömer sina elever. Syftet är att studera betygens validitet, likvärdighet och objektivitet. Vad 

författarna upptäcker är att det finns en stor skillnad i bedömningsarbetet, inte bara mellan olika 

skolor men också mellan lärare på samma skola. Det finns stora skillnader i lärarnas inställning till 

betyg och hur lärarna bedömer sina elever (Annerstedt & Larsson, 2010, s. 106). Detta leder till 

att betygen som sätts saknar likvärdighet eftersom lärarna har olika uppfattningar om hur 

kunskaper och färdigheter bör värderas. Lärarna tar ofta med saker i sin bedömning som inte 
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finns utskrivna i betygskriterierna så som elevers inställning till ämnet och deras uppförande på 

lektionerna (Annerstedt & Larsson, 2010, s. 111). 

Reformernas påverkan på läraryrket 

Carlgren & Marton diskuterar i Lärare av i morgon bland annat läraryrkets förändring över tid i 

relation till dess mål och syfte. De menar att varje ny skolreform kräver en ny sorts lärare. En ny 

reform kan ses som en omdefiniering av ”relationerna mellan läroplanen, skolpraktiken och 

lärarens arbete.” (Carlgren & Marton, 2002, s. 80). Den konstanta omdefineringen av lärarnas roll 

får konsekvenser för deras arbete och kunskapsutveckling. Det som läraren lärt sig är viktigt kan i 

nästa läroplan vara mindre viktigt och det som vuxit fram inom ramarna för en läroplan är inte 

alltid överförbart till nästa. Detta slår undan benen för läraren som ständigt får börja om på nytt, 

vilket i sin tur kan påverka reformens genombrott. Vissa lärare kan bli så kallade reformförstörare 

som medvetet kan ta ställning emot reformen som ur deras ögon ses som en försämring. Andra 

lärare kan, trots sitt avsedda stöd, motverka reformen genom att försöka realisera den inom 

ramarna för den äldre läroplanens idéer och logik. Denna reformförstöring är inte bara avgränsad 

till skolans lokaler utan återfinns även på den nivån där styrdokumenten formuleras där själva 

formuleringsarbetet är konstant påverkat av tidigare idétraditioner. Även de experter och 

tjänstemän som arbetar inom de centrala myndigheterna är påverkade och stöpta ur tidigare 

traditioner och därmed finns det alltid en spänning och motsättning i systemet som tar sig uttryck 

i styrdokumenten (Carlgren & Marton, 2002, s. 80-81). 

De diskuterar även lärarens undervisning och menar att det inte finns något klart samband 

mellan tillväggagångsätt och resultat. Det finns inte heller några klara entydiga definitioner av 

vilka innehåll som bör behandlas med vilka undervisningsteorier (Carlgren & Marton, 2002, s. 

139). Valet av tillvägagångsätt och undervisningsteori lämnas därmed till varje lärare att göra själv 

och kan därmed antas ha stor spridning. 
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2.2 Teoretiskt ramverk 

I följande avsnitt kommer de teoretiska premisser som studien vilar på att presenteras. Avsnittet 

kommer även definiera de analysverktyg och begrepp som studien använder sig av.  

Skolan som ett verksamhetssystem 

Anhängare till det verksamhetsteoretiska perspektivet menar att människan är en social varelse 

som är formad av samt formar sin historia och sitt samhälle. Individen och samhället verkar i 

symbios och därmed kan de inte studeras separat och kan inte heller fungera som analysenheter. 

Inom verksamhetsteorin menar man istället att verksamheten blir den analysenhet som bör 

studeras. Verksamhetsteorin menar att verksamheter växer fram som svar på en upplevde brist i 

samhället, med andra ord växer verksamheter endast fram om behovet för en sådan finns 

(Berthén, 2007, s. 47-48). 

Denna studie kommer fokusera på den finske prsofessorn Yrjö Engeströms teori presenterad i 

hans avhandling Learning by expanding – an activity-theoretical approach to developmental research. Hans 

arbete är erkänt av de flesta användare av verksamhetsteori1 och fokuserar till skillnad från tidiga 

verksamhetsteoretiker inte på behovet och verksamhetens uppkomst utan huvudsakligen på 

verksamhetens utveckling och inre motsättningar. 

 

 

 

 

Engeströms modell presenterad i Figur 1.1 är en vidareutveckling av Vygotskijs modell av 

förmedlad handling (triangelns övre del) samt Leontievs tre analysnivåer bestående av verksamhet 

handlingar och funktioner (Berthén, 2007, s. 54). Modellen belyser och förklarar hur ett mänskligt 

                                                 
1 Hans teori och modell refereras till av diverse forskare bland annat Berthén, 2007; Grönlund, 2011; Knutagård, 
2002 samt värt att notera är att under avsnittet Activity Theory på engelska wikipedia har Engeström en egen 
underrubrik och grundat egen skola av verksamhetsteori. 

Figur 1.1 (Engeström, 1987, s. 78) översatt i (Knutgård, 2002, s. 146). 
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verksamhetssystem fungerar och verkar. Subjektet i modellen är de människor som verkar i 

verksamheten och objektet är det råmaterial, som Engeström kallar det, som ska omvandlas till ett 

resultat. Formandet av objekt till resultat görs genom förmedlande artefakt/instrument/föremål. Alla de 

människor som delar samma allmänna objekt bildar tillsammans en upplevd grupp och blir i 

modellen gemenskapen. Arbetsfördelningen står för den horisontella uppgiftsuppdelningen mellan 

gemenskapens medlemmar samt den vertikala fördelningen av status och makt. Slutligen står regler 

för de formella såväl som informella bestämmelser, överenskommelser och normer som styr 

verksamhetssystems handlingar och interaktioner (Knutagård, 2002, s. 145-146). 

Om vi applicerar detta på skolvärlden för att exemplifiera och klargöra blir 

verksamhetenssystemet skolan, subjektet läraren och objektet blir eleven. Verksamhetens 

motiv/mål blir att med hjälp av objektet (eleven) producerar ett resultat, en mer kunnig elev. De 

förmedlande instrumenten blir de bedömning, läroböcker, lektioner och diverse pedagogiska 

redskap lärarna använder för att uppnå resultatet. Gemenskapen blir personalen på skolan som 

kommer i kontakt med dessa elever. Arbetsdelningen bestämmer vilken del av arbetet som ska 

utföras av vilken individ, dvs. vem som ska undervisa i respektive ämne, hur stor klassen ska vara, 

hur många lektioner som ska hållas per lärare, osv. Hela skolans verksamhet styrs slutligen av de 

regler och bestämmelser som finns utsatta, såsom läroplaner, styrdokument, arbetstidslagar, 

betygskriterier osv. 

Verksamheten formar människorna i den samtidigt som människorna formar verksamheten. 

De handlingar människorna utför motiveras av verksamheten samtidigt som handlingarna 

reproducerar verksamheten (Grönlund, 2011, s. 36-37). Detta är en vidarutveckling av Leontievs 

hierarkiska uppdelning och särskiljning av handlande mellan verksamhet, handlingar och 

funktioner.  Högst upp i hierarkin är verksamheten som växer fram, som ovan diskuterat, ur ett 

samhälleligt behov och orienterar sig mot ett objekt/motiv utfört av gemenskapen inom 

verksamheten. På nivån under kommer handlingarna som utförs av subjekten i modellen dvs. 

individerna som verkar i verksamheten. Dessa handlingar syftar mot ett medvetet mål 

(Knutagård, 2002, s. 143-144). Den lägsta nivån i hierarkin är funktionen som är upprepade 

handlingar eller operationer som efter en längre tid blivit automatiserade och därmed ofta 

omedvetna handlingar (Berthén, 2007, s. 51). Det finns därmed enligt Engeström alltid 

motsättningar mellan individens handlande och verksamheten (Engeström, 1987, s. 82). 

Dessa motsättningar som Engeström beskriver som en konstant och naturlig del av 

verksamheten blir enligt honom verksamhetens drivkraft för utveckling och förändring (Berthén, 

2007, s. 54). Det finns olika motsättningar och en av dem är att motsättningar kan existera mellan 

verksamhetens olika komponenter och kan uppstå genom att ett nytt element introduceras i 
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verksamheten eller att en av dessa komponenter förändras vilket påverkar relationen mellan dem. 

Det kan även finnas en motsättning mellan målet i verksamheten och målet i en mer avancerad 

nivå av verksamheten. Ett besluts kan ha tagits att reformera en av delarna i verksamheten, t.ex. 

nya regler i en ny läroplan. Dessa regler kan formellt ha införts i skolan men i verkligen stoppas 

idéerna av kvarbliven gammal verksamhet. Reformen får inte fäste för kvarlevorna från den 

gamla verksamheten opererar ännu. Verksamheten fortsätter som om en gamla läroplanen 

fortfarande var aktuell då handlingarna har automatiserats och blivit de funktioner Leontiev 

beskriver (Knutagård, 2002, s. 149). 

Denna studie utgår från att skolan är ett verksamhetssystem och fungerar som ovan 

presenterat. Genom att analysera nya tankar och bestämmelser om bedömning som en 

motsättning och drivkraft till förändring i skolans verksamhet kan vi få en inblick i hur de olika 

delarna av verksamheten interagerar med varandra för att undersöka mellan vilka delar som den 

huvudsakliga motsättningen existerar. Fokus ligger här på subjektets roll i verksamheten och hur 

denne upplever sitt arbete, dvs. lärarens syn på skolan och hur denne arbetar med och ser på 

bedömning. 

2.3 Sammanfattande diskussion 

Verksamhetsteorin beskriver en hur en verksamhet fungerar och hur motsättningar är en 

konstant faktor i en verksamhet som driver dess utveckling och förändring. De två huvudsakliga 

motsättningarna vi fokuserar på är inre motsättningar och motsättningar mellan verksamheten och en mer 

avancerad nivå av verksamheten. Den första beskriver motsättningar inom verksamheten såsom t.ex. 

att läraren inte upplever att formativ bedömning är möjligt på grund av de verktyg som denne har 

till sin förfoga eller att arbetsdelningen inte ger läraren den tid till det uppföljningsarbetet som 

Black m.fl. (2004) menar att formativ bedömning kräver. Den andra motsättningen syftar till 

motsättningar mellan verksamheten och en mer avancerad kulturell nivå av samma slags 

verksamhet. Ett exempel på detta kan vara att vissa lärare fortsätter med samma verksamhet som 

de gjort tidigare trots att deras verksamhet på pappret utvecklats. 

Det är dessa lärare som Carlgren & Marton (2002) benämner som reformförstörare, lärare som 

antingen medvetet eller omedvetet motarbetar förändringen. En lärare kan t.ex. anse att de nya 

tankarna är underlägsna de från den tidigare verksamheten och därmed väljer att fortsätta på 

gamla idéer. Detta kan relateras till den inre motsättningen som Engeström (1987) pekar på; ett 

subjekt (lärare) som har en konflikt med reglerna (styrdokument) och gemenskapen (andra 

lärare). En reformförstörare som omedvetet motverkar förändringen kan vara en lärare som 

försöker realisera de nya idéerna innanför ramarna av den gamla verksamheten. Detta blir 
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samtidigt ett exempel på motsättningar mellan verksamheten och en mer avancerad nivå av verksamhet där 

automatiserade handlingar och kvardröjande gammal verksamhet hindrar nya idéer från att 

genomföras som det var avsett. Appliceras sedan Annerstedt & Larssons (2010) forskning om 

hur lärare tolkar bedömning olika på denna teori kan vi utläsa hur det verkar finnas en 

motsättning mellan lärare och styrdokument samt en avsaknad av enhetlighet tolkning av 

bedömning från verksamhetens gemenskap. Att skolan är under förändring påvisas även av 

Tholin (2007) som har över tid undersökt lärares arbete med bedömning och påvisar en stor 

spridning av tolkningen av betygkriterier och bedömnings syfte. 

För att göra analysen möjlig behövs dock en förståelse och definition av formativ bedömning 

som en skillnad till den mer traditionella summativt kontrollerande bedömningen. Lundahl (2011) 

menar att den centrala skillnaden ligger i hur bedömning används. Kortfattat kan skillnaden 

beskrivas som att ett summativt arbetssätt använder bedömning som ett verktyg för att 

kontrollera elevens kunskapsnivå. Ett formativt arbetssätt bedömer istället i syfte att stimulera 

läroprocessen genom att belysa möjligheter till utveckling. Dessa två bör ses som komplement 

snarare än substitut. 

 

I och med att nya styrdokument införts 2011 har en förändring i synen på bedömning skett i 

verksamheten skolan som tvingar dess aktörer att anpassa sig. Utifrån ett verksamhetsteoretiskt 

perspektiv existerar alltid motsättningar och det blir därmed denna studies syfte att undersöka 

mellan vilka delar i verksamheten dessa existerar. Det kan mycket väl vara så att lärare inte alls 

upplever någon motsättning i styrdokumentens syn på bedömning utan det är snarare finns en 

motsättning mellan dokumenten och de verktyg samt den arbetsdelning som används för att 

realisera dessa; lärare kanske vill arbeta formativt men har varken den tid eller de verktyg som 

krävs för detta arbetssätt? För att göra denna analys krävs ett empiriskt data som är såväl 

generaliserbart som djupgående; därför har en enkät- samt en intervjumetod kombinerats. 

Med detta som bakgrund blir studiens syfte först att kartlägga lärares syn på bedömning för att 

sedan analysera synen utifrån ett verksamhetsteoretiskt perspektiv.  
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3. Metod 

Studien kombinerar resultatet av två delstudier som utgår från samma forskning och teori. De 

metoder som valdes för att komplettera varandra bäst blev den semi-strukturerade intervjun och 

surveyundersökningsmetoden i enkätform. Enkätundersökningen möjliggör en generalisering och 

översikt som med den semi-strukturerade undersökningsgruppens storlek vore omöjlig. Den 

semi-strukturerade intervjun ger studien en mer djupgående förståelse för respondenternas 

uppfattningar samt möjliggör för oväntade svar som i en enkätundersökning skulle gått osedda. 

Eftersom syftet med studien är att analysera skolan utifrån ett verksamhetsteoretiskt 

perspektiv där bedömning blir verksamhetens eventuella motsättning. För att göra detta möjligt 

krävs först en kartläggning av lärarnas uppfattning av samt arbete med bedömning. Med 

tidsaspekten i åtanke blir en enkätundersökning den metod som effektivast kartlägger studiens 

stora population. Intervjustudien kompletterar enkätundersökningen genom en mer djupgående 

inblick i respondenteras tankar och resonemang kring ämnet. Med hjälp av följfrågor kan även 

mer utförliga svar ges i frågor som i en enkätundersökning skulle vara svårpreciserade. Med hjälp 

av intervjustudien ges en större förståelse för frågor som i en enkätstudie enbart besvaras med 

”håller inte med” eller ”håller med”. 

I efterhand vore en frågeställning skräddarsydd utifrån metoderna klart fördelaktigt. T.ex. 

kunde fråga ett och två besvarats av enkätstudien och tre besvarats av intervjustudien. Detta var 

vår initiala avsikt men under studiens gång övergavs detta i mån av att nå klarare resultat. 

För att få en hög grad av reliabilitet kontaktades så många skolor som möjligt, det enda 

kriteriet var att det skulle vara en gymnasie- eller högstadieskola inom Uppsala kommun. Detta 

gjordes för att vi ansåg att en studie som syftar till att undersöka lärares syn på bedömning måste 

omfatta så många skolor som möjligt för att ge ett mer pålitligt resultat som kan upprepas; skulle 

enbart en skola undersökts vore det vilseledande att göra generella anspråk baserat på ett så snävt 

material. Att studien enbart fick 30 enkätdeltagare och fyra intervjurespondenter sänker dessvärre 

reliabiliteten då det skulle kunna vara så att våra deltagare alla representerar en synpunkt som inte 

delas av majoriteten. Detta anser vi osannorlikt och menar att ett snarlikt resultat skulle nås vid 

ett en upprepning av samma studie med fler deltagare. Tid är en faktor som påverkar studiens 

reliabilitet då en lärares upplevelse av sin verksamhet enbart speglar den aktuella situationen; en 

lärare som verkade under Lpo94 kan antas ha en annan upplevelse av sin verksamhet än en lärare 

som verkar under Lgr11. 

Kombinationen av enkät- och intervjustudie ger studien en hög grad av validitet; ifall 

enkätstudien inte skulle mäta det den avser att mäta skulle resultatet skilja sig från 
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intervjustudiens resultat. Eftersom intervjustudien möjliggör för omtolkning av frågor samt är 

öppen för oväntade svar nås studiens mål att kartlägga lärares uppfattningar och praktiska arbete. 
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3.1 Enkätundersökning 

Metod för datainsamling 

För att nå den generaliserbarhet som frågeställningen söker använder sig studien av en 

surveyundersökningsmetod. Detta innebär att med hjälp av elektroniska enkäter har kvantitativ 

eller kvantifierbar data samlats in som sedan analyserats för att kunna utskilja eventuella generella 

drag (Bryman, 2011, s. 64-65). För att göra detta använder sig studien av Google forms som är en 

gratistjänst i vilken man kan konstruera en enkät samt sammanställa dess svar till ett excellark.  

Urval 

24 högstadie- och gymnasieskolor kontaktades där sex valde att delta. 30 Lärare svarade på 

studien där 11 var män, 19 kvinnor samt en annat.  21 av 30 lärarna fanns inom åldersspannet 30-

39 samt 40-49, två lärare var mellan 20-29, fyra var mellan 50-59 samt tre var över 60. 17 Lärare 

uppgav att de arbetade på en kommunal skola och 13 jobbade på en privat skola. Alla skolor i 

studien ligger inom Uppsala kommun. För att studiens respondenter ska garanteras anonymitet 

benämns skolorna i studien enbart som skola 1, 2, 3, 4, 5 och 6. 

Enkätkonstruktion 

När en studie syftar till att mäta ett begrepp som inte är rent kvantifierbart såsom uppfattningar 

och inställningar som dennas studies syn på bedömning används så kallade indirekta indikatorer. 

Indirekta indikatorer innebär att man kodar om indikatorer som inte är klara mått (såsom 

uppfattningar) så att det går att kvantifiera och mäta dem (Bryman, 2011, s. 155). Ett klassiskt sätt 

att göra detta är att använda sig av en så kallad likertskala. En likertskala innebär att respondenten 

får ett påstående hen ska med hjälp av en skala på ett till sex hålla med eller inte hålla med (ett 

innebär håller inte alls med och sex håller med till fullo)(Bryman, 2011, s. 157). 

Enkäten är uppdelad i fyra delar med respektive syfte. De fyra delarna är: Bakgrund, 

bedömningens syfte, vad bedöms samt hur arbetar läraren med bedömning. 

Enkäten inleds med bakgrundsavsnittet där lärarna får svara på frågor rörande dennes tjänst, 

ålder, kön, skola, lärarutbildningsexamensår, ämnen osv. Bakgrundsdelens syfte är att möjliggöra 

en relatering mellan enkätsvaren och deras bakgrund samt skapa homogena grupper utifrån vilka 

slutsatser kan dras. 

När bakgrundsdelen är avklarad går enkäten över till en del som berör respondentens syn på 

bedömningens syfte. Här ställs respondenten inför påståenden om huruvida undervisningens 

syfte är att kontrollera kunskapsnivån hos eleverna eller stimulera deras fortsatta kunskapande. 

Avsnittet fortsätter med påståenden rörande lärarens syn på hur eleverna upplever bedömning, 

vad denne anser väger tyngst vid bedömning, ifall hen upplever att synen på bedömning 

förändrats under hens tid som lärare samt på vilka grunder läraren baserar sitt bedömningsarbete. 
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Det tredje avsnittet, praktiskt arbete med bedömning, ställer påståenden rörande lärarnas praktiska 

arbete med bedömning samt dennes arbetsplats och arbetskamrater. Här ställs påståenden om 

vilken examinerande metod läraren föredrar, huruvida denne är nöjd med sitt bedömningsarbete, 

om hen vill förändra sitt bedömningsarbete, ifall denne utbyter idéer och feedback med sina 

lärarkamrater, m.fl.  Detta avsnitt undersöker även hur utbrett användandet är av de formativa 

arbetssätt som Black m.fl. (2004) förespråkar. 

Det fjärde och avslutande avsnittet, faktorer som påverkar mitt bedömningsarbete, har påståenden 

som syftar till att belysa de ramfaktorer som spelar in vid utformningen av lärarens 

bedömningsarbete. Påståendena berör bland annat huruvida läraren upplever att tiden till 

bedömning är tillräcklig, om formativ bedömning kräver mer tid än summativ, om lärarens skola 

har några riktlinjer för bedömning, hur denne upplever sin arbetsbörda, m.fl. 

Databearbetning 

Lärarnas svar sammanställs och presenteras i avsnitt 2.2.1. Med hjälp av statistiskprogrammet 

SPSS har resultaten sammanställts samt relaterats till varandra med hjälp av diverse tabeller och 

diagram som t.ex. korstabeller, vilket är en tabell som relaterar svaren från ett påstående till ett 

annat. Avsnittet drar inte slutsatser som inte är enbart rena konstateranden av lärarnas 

svarsspridning och hur dessa relateras till varandra. Längre slutsatser och diskussion förs i 

analysavsnittet.  

Analys 

Analysavsnittet 2.2.2 sammanfattar samt diskuterar resultatet samt relaterar det till det 

verksamhetsteoretiska perspektivet för att undersöka mellan vilka delar av verksamheten det 

existerar motsättningar. Eftersom studiens syfte är att undersöka subjektets (lärarnas) syn på 

relationerna i verksamhetssystemet fokuserar analysen huvudsakligen på subjektets relation till de 

andra delar och hur denne upplever dessa.  

Etiska överväganden 

Studien tar i beaktning de fyra forskningsetiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet presenterade i vetenskapsrådets Forskningsetiska 

principer: inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Informationskravet innebär att deltagarna 

informerats om studiens frivillighet, deras roll i den, studiens syfte samt vart dess resultat 

kommer presenteras (Vetenskapsrådet, 1990, s. 7). Samtyckeskravet uppfylls genom att inhämta 

undersökningsdeltagarens samtycke. Denna regel är dock beroende av undersökningens karaktär, 

i detta fall en enkät. Enkäter berör stora grupper människor och så länge de uppfyller 

informationskravet kan en ifylld enkät likställas med respondentens samtycke (Vetenskapsrådet, 

1990, s. 9). Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, kräver att ”De som medverkar i en 
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undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall 

delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder för dem.” 

(Vetenskapsrådet, 1990, s. 10) vilket denna studie uppfyller genom att respondenten helt enkelt 

kan antas sluta svara när denne inte längre vill delta. Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att 

vid eventuellt avhopp från respondenten får denne inte bli påtryckt eller påverkas i syfte att. Då 

detta i elektronisk enkätform är nästintill omöjligt att genomföra blir det naturligt ett krav denna 

studie uppfyller. Det finns inte heller någon beroenderelation mellan lärarna som deltar i studien 

och jag som utformar enkäten (Vetenskapsrådet, 1990, s. 10). 

3.2 Intervjustudie 

I det här avsnittet presenteras metoden för den semi-strukturerade intervjustudien. Först beskrivs 

valet av metod för datainsamling, sedan urvalet till studien och hur insamlad data bearbetats och 

analyserats. Avslutningsvis redogörs för de etiska aspekter som bör följas vid denna typ av 

forskningsstudie. 

Metod för datainsamling 

Studien byggs upp utifrån respondentundersökningar med personer som arbetar som lärare. I en 

respondentundersökning är studieobjekten svarspersonerna och deras tyckande och tänkande om 

det undersökta ämnet. Samma typ utav frågor har ställts till svarspersonerna och det forskarens 

roll att i svaren hitta mönster, beskriva och förklara varför grupper ger de svar de ger (Esaiasson, 

2012, s. 228). Studien är en kvalitativ studie där intervjuerna fokuserar på intervjupersonernas 

egna uppfattningar. I just denna studie är det de intervjuade lärarnas tankar kring bedömning som 

studeras. Detta står i motsatts till en kvantitativ studie där det finns tydliga frågeställningar vilka 

intervjuerna syftar till att besvara. En kvantitativ studie har hög grad av struktur och en 

kvantitativ intervju finns det inte rum för att röra sig utanför det aktuella ämnet medan en 

kvalitativ intervju gärna får sväva ut och gå in på sidospår. Det ger en uppfattning om 

intervjupersonernas tankar kring en rad olika områden och vad personen tycker är viktigt, sådant 

är betydelsefullt för analysen. Detta ses som något som bör undvikas vid kvantitativa studier 

(Bryman, 2011, s. 413). Kvantitativa intervjuer har en hög grad av standardisering vilket inte en 

kvalitativ intervju behöver ha. Där kan intervjuaren istället anpassa frågorna som ställs och även 

hur frågorna ställs utifrån vem intervjupersonen är.  

En intervju kan ha olika grad av struktur och den vanligaste formen inom en kvalitativ studie 

är en semistrukturerad intervju. En sådan intervju utformas efter specifika teman som ska 

behandlas i något som kallas för en intervjuguide (Bryman, 2011, s. 415). Intervjuguiden till 

denna studie har teman som berör olika delar av bedömning. Eftersom kvalitativa intervjuer är 
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flexibla måste inte intervjuguiden följas till punkt och pricka, utan det finns plats för variation och 

även nya frågor kan tillkomma under intervjun som en uppföljning på svaren från 

intervjupersonen. Det är inte bara intervjuerna som kan anpassas vid en kvalitativ studie utan 

även undersökningen i sig kan anpassas efter viktiga frågor som dykt upp under intervjuerna 

(Bryman, 2011, s. 413).  

Urval 

Studiens urval består av verksamma lärare för äldre åldrar, alltså högstadie- och gymnasielärare i 

Uppsala kommun. Tillgång till fältet gavs under en verksamhetsförlagd utbildningsperiod på en 

skola i centrala Uppsala. Lärare som jobbar på skolan kontaktades och två lärare gav samtycke till 

att delta i studien. Utöver dessa kontaktades lärare på andra skolor var av två tackade ja till att 

medverka. Sammanlagt genomfördes fyra intervjuer, två med högstadielärare och två med 

gymnasielärare. För att intervjupersonerna ska förbli anonyma benämns de i resultatet som lärare 

A, B, C och D.    

Databearbetning och analysmetod 

Insamling av data skedde genom ljudupptagningar av intervjuer samt kompletterande 

anteckningar. Innan analysen genomförts har materialet sammanfattas.  Intervjuerna transkriberas 

och kategoriseras utifrån vilket tema svaren berör, temana är direkt kopplade till studiens två 

första frågeställningar. Dessa teman är lärarnas syn på bedömning, hur lärarna arbetar med 

bedömning, vilka ramfaktorer som påverkar lärarnas arbete med bedömning samt hur lärarnas 

kollegor och den skola de är verksamma på arbetar med bedömning. Därefter presenteras 

resultatet som sedan sammanfattas. Detta görs för att det ska bli möjligt att genomföra analysen, 

eftersom att verksamhetsteorin sedan appliceras på det insamlade materialet för att besvara 

studiens sista frågeställning. I den avslutande diskussionen relateras resultatet och analysen till 

litteraturöversikten. 

Etiska överväganden 

Vid genomförandet av vetenskapliga studier är det viktigt att följa de etiska aspekter som finns 

för studier som innefattar människor framtaget av vetenskapsrådet. Det är viktigt att 

intervjupersonerna informeras om vad studien handlar om och vad intervjun ska innefatta samt 

vad deras roll i studien kommer att vara. Detta gjordes inför varje enskild intervju. Studien berör 

inte något etiskt känsligt eller personligt ämne utan snarare hur personerna upplever aspekter av 

läraryrket. Det är dock viktigt att informera om studiens syfte, vem som genomför studien och 

vem som kommer att kunna ta del av studien samt att få samtycke från intervjupersonerna att 

medverka i studien (Vetenskapsrådet, 1990, s. 7-9). För att uppfylla kravet om konfidentialitet är 

personerna som intervjuas anonyma i studien. Istället för att använda deras riktiga namn benämns 
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de som lärare A och lärare B osv. Sammanfattningar av intervjusvar som används i resultat och 

analysdelen ska inte kunna används för att urskilja vem personen som svara är (Vetenskapsrådet, 

1990, s. 12). Det insamlade materialet ska heller inte användas i något annat syfte än 

forskningssyftet (Vetenskapsrådet, 1990, s. 14).  
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4. Resultat  

Resultatavsnittet delas in två delar som följer arbetets två delstudier; enkätundersökningen samt 

intervjustudien. Först presenteras resultatet samt analysen från enkätundersökningen i syfte att ge 

en mer omfattande bild av lärarnas uppfattningar om och arbete med bedömning. Intervjustudien 

kompletterar enkätstudien genom att ge en djupare inblick i hur lärarna resonerar kring sin egen 

syn på och praktiska arbete med bedömning. Med hjälp av följdfrågor ger intervjuerna studien 

större underlag till att besvara frågor som är svårpreciserade inom enkätstudien som t.ex. hur 

styrdokumenten och det kollegiala arbetet uppfattas. 

4.1 Enkätundersökningen 

Detta avsnitt delas in i två huvudsakliga delar; en resultatdel och en analysdel. Resultatdelen 

presenterar enkätsvaren, relaterar svaren till varandra samt sammanfattar och tolkar resultatet. 

Analysdelen applicerar det verksamhetsteoretiska perspektivet på resultatet. 

4.1.1 Resultat 

Detta avsnitt är indelat i två delar som är direkt kopplade till studiens två första frågor; lärares syn 

på bedömning samt lärares praktiska arbete med bedömning. De båda avsnitten avslutas med ett 

avsnitt kallat sammanfattande tolkning som sammanfattar resultatet samt diskuterar och tolkar 

det kortfattat. 

Lärarnas syn på bedömning 

Lärarna i studien upplevde att syftet med bedömning var en kombination av kunskapskontroll 

och synliggöra möjligheter till utveckling, men med tanke på att ingen lärare uppgav 1,0, vilket 

innebär enbart kunskapskontroll, (se tabell 2.1) kan det antas att alla lärare anser att 

utvecklingsmöjligheterna är en del av syftet med bedömning där dess vikt varierar mellan lärare.  

Det första påståendet i enkäten berör lärarens syn på vad det huvudsakliga syftet med 

bedömning är. Givet svarsalternativen kunskapskontroll eller utvecklingsmöjligheter svarade 

lärarna att syftet var en kombination av båda och medelvärdet blev 3,533 vilket är nästintill en 

exakt medelpunkt mellan dem (1,0 är enbart kunskapskontroll och 6,0 är enbart 

utvecklingsmöjligheter). Värt att notera är att 

det alternativ som hade flest personer valt var 

4,0 som 10 lärare av 30 valde. Tabell 2.1 visar 

påståendets svarsspridning. 

Tabell 2.1 Jag upplever att syftet med bedömning är:  
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Även fast medelvärdet är exakt mitt i mellan svarsalternativen går det ur tabellen i alla fall 

konstatera att syftet med bedömning varierar mellan lärare. Vissa lärare ser syftet som mer 

kunskapskontrollerande medan andra lärare ser det huvudsakligen som belysning av 

utvecklingsmöjligheter. 

Till påståendet ”jag upplever att eleverna tycker bedömning är lärorikt” var även här svaren 

ytterst nära en medelpunkt med ett medelvärde på 3,7, vilket innebär att lärarna med ytterst lite 

marginal håller med påståendet. I frågan huruvida de upplever att eleverna ser bedömning som 

något nödvändigt är lärarna dock helt överens (medelvärde 5,1). De flesta lärarna upplevde även 

att eleverna förstår vad deras bedömning har för syfte, i påstående 12 ”jag upplever att eleverna 

förstår mitt syfte med bedömning” fick svarsalternativen ett medelvärde 4,733 och enbart 3 av 30 

lärare höll inte med. Intressant blir här att relatera detta till det faktum att lärarna knappt höll med 

att eleverna ansåg att bedömning var lärorik – borde inte ett arbetssätt som syftar till att stimulera 

elevernas läroprocess vara lärorikt? Speciellt med tanke på att majoriteten av lärarna i studien 

uppgav att eleverna förstod lärarnas syfte med bedömning. 

Relateras svaren på lärarnas syn på bedömningens syfte till huruvida de anser att eleverna ser 

bedömningen som lärorik blir resultatet likt i korstabellen nedan (tabell 2.2): 

Tabell 2.2 - Bedömnings syfte och elevernas mottagande 

 2. Jag upplever att eleverna tycker bedömning är lärorikt: Total 

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

1. Jag upplever att syftet 
med bedömning är: 
 

1 = kunskapskontroll 
6 = utvecklingsmöjligheter 

2,0 1 4 2 0 0 7 

3,0 2 1 1 3 0 7 

4,0 1 3 3 3 0 10 

5,0 0 2 2 1 0 5 

6,0 0 0 0 0 1 1 

Total 4 10 8 7 1 30 

 

Ur tabellen går det att utläsa att de lärare som ser bedömning som ett kontrollverktyg i mindre 

grad upplever att bedömningen är lärorik för eleverna än de lärare som ser det som stimuli till 

kunskapande. Även om sambandet inte är solklart går det att se en utveckling av att ju mer 

utvecklingsmöjligheter läraren anser är bedömningens syfte, desto mer lärorik upplever de 

elevernas syn på bedömning. De lärare som såg utvecklingsmöjligheter som bedömningens 

huvudsakliga syfte var också de som upplevde den som mest lärorik från elevernas håll och de 

lärare som huvudsakligen såg syftet som kunskapskontrollerande upplevde inte bedömning som 

lika lärorikt. Detta samband kan dock anses naturligt eftersom deras bedömning inte har som 

syfte att vara lärorikt utan enbart kontrollerande.  

Alla lärarna värderade skriftliga prov, längre skrivuppgifter och muntliga uppgifter relativt lika 

där skriftliga prov vägde något tyngre än de andra två samt att muntliga uppgifter vägde lite 

tyngre än längre skrivuppgifter (medelvärdet var 4,767 för skriftliga prov, 4,6 för längre 
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skrivuppgifter samt 4,667 för muntliga uppgifter). Det som vägde minst var enligt lärarna i 

studien lektionsarbetet som hade ett medelvärde på 3,828 (utom hos en lärare som värderade 

lektionsarbete och muntligt arbete till 6 och skriftliga prov och uppgifter till 1 och 2).  

I påståendena som berör i vilka kunskaper läraren grundar sitt bedömningsarbete så går det att 

utläsa att nästintill alla lärare håller med om att de utformar sitt bedömningsarbete utifrån sina 

erfarenheter (medelvärde 4,967) och att de flesta formar den utifrån aktuell forskning 

(medelvärde 4,034). De flesta hade även under sin karriär upplevt en förändring av sin egen syn 

på bedömning där hela 44,8% höll med påståendet till fullo och hela gruppen hade ett 

medelvärde på 5,0. Korstabuleras förändringen av egen syn på bedömning med utformning av 

bedömningsarbetet utifrån aktuell forskning fås följande tabell (tabell 2.3): 

 

Tabell 2.3 Aktuell forskning och den egna synen på bedömning 

 

Här finns ett samband mellan förändring av den egna synen på bedömning och utformning av 

bedömningsarbetet i linje med aktuell forskning: de lärare som upplevde att deras syn på 

bedömning förändrats hade i stor utsträckning också uppgett att de anpassar sitt 

bedömningsarbete utifrån aktuell forskning. 

De flesta lärarna var som ovan konstaterat överens om att deras egen syn på bedömning hade 

förändrats under deras karriär, de var dock inte alla överens om att omvärlden förändrat sin syn 

på bedömning, svaren på påståendet ”jag upplever en generell förändring i synen på bedömning” 

är presenterade i korstabellen nedan (se tabell 2.4) 

Medelvärdet för hela undersökningsgruppen var 4,0, vilket innebär att majoriteten upplevde 

att en generell förändring av synen på bedömning har ägt rum, men det är även 6 av 30 lärare 

som inte håller med påståendet och menar att en förändring inte skett.  

Jämförs förändringen med hjälp av en korstabell (Tabell 2.4) i syfte att undersöka hur lärarna 

upplevde sin egen förändring relaterad till omvärlden fås följande resultat: 

 

 

1 = håller inte med 
6 = håller helt med 

10. Jag upplever att min syn på bedömning förändrats under min 
karriär: 

Total 

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

8. Jag anpassar mitt 
bedömningsarbete utifrån 
aktuell forskning: 

1,0 0 0 1 0 0 1 

2,0 1 0 1 1 0 3 

3,0 0 0 2 1 2 5 

4,0 0 0 1 2 4 7 

5,0 0 1 3 2 3 9 

6,0 0 0 0 0 3 3 

Total 1 1 8 6 12 28 
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Tabell 2.4 Upplevd förändring av synen på bedömning 

Ur tabell 2.4 går att utläsa att de lärare som upplevde en större generell förändring i synen på 

bedömning även hade förändrat sin egen syn. Det finns dock några lärare som upplevde att deras 

egen syn förändrats men den generella förändringen har inte skett än. En lärare upplevde också 

att dennes syn så väl som den generella var oförändrad (värt att notera är att denna lärare är 

mellan 20-29 och kan antas inte hunnit uppleva en förändring).  

För att belysa lärarens relation till sina kollegor (som i analysen kommer diskutera huruvida 

motsättningar existerar mellan dessa) blir en jämförelse mellan svarsalternativ och olika skolor 

intressant för att se huruvida lärare på samma skola delar samma syn på bedömning. Skola 

fungerar som en oberoende variabel där lärarens syn borde gå i linje med kollegor på samma 

skola, ifall en motsättning inte existerar. Den upplevda förändringens spridning mellan skolor 

belyses i korstabellen nedan (se tabell 2.5): 

 

Tabell 2.5 Upplevd förändring mellan skolor 
1 = håller inte med 
6 = håller helt med 

11. Jag upplever en generell förändring i synen på 
bedömning: 

Total 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Jag arbetar på denna 
skola: 

Ej Svar 1 1 0 0 1 0 3 

Skola 1 0 0 0 0 3 1 4 

Skola 2 0 0 0 2 2 1 5 

Skola 3 0 1 0 1 2 0 4 

Skola 4 0 1 0 4 0 0 5 

Skola 5 1 0 0 0 2 3 6 

Skola 6 0 1 1 0 0 0 2 

Total 2 4 1 7 10 5 29 

 
Det som kan ses i tabellen är att den upplevda förändringen är av varierande storlek på olika 

skolor, t.ex. upplever lärarna på skola 4 att den generella synen inte förändrats i samma 

utsträckning som lärarna på skola 5 tyckte. Lärarna på skola 5 upplevde den största förändringen 

och minst förändring har upplevts på skola 6 och de lärare som inte ville uppge vilken skola de 

arbetade på. 

1 = håller inte med 
6 = håller helt med 

11. Jag upplever en generell förändring i synen på bedömning: Total 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

10. Jag upplever att min 
syn på bedömning 
förändrats under min 
karriär: 

2,0 1 0 0 0 0 0 1 

3,0 0 0 1 0 0 0 1 

4,0 1 1 0 5 1 0 8 

5,0 0 1 0 0 5 0 6 

6,0 0 1 0 2 4 5 12 

Total 2 3 1 7 10 5 28 
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Lärarnas praktiska arbete med bedömning 

Lärarna i studien föredrog skriftliga prov, men med ytterst litet marginal över längre skriftliga 

uppgifter, trots att medelvärdet var högre för skriftliga uppgifter. Konstaterandet att de använder 

sig mest av skriftliga prov grundas på det faktum att skriftliga prov hade fler som hade ett 

starkare medhåll. Det går även att konstatera att lärarna arbetar, föga förvånansvärt, med 

varierande examinationsmetoder. 

På de påståenden som berörde vilken examinerande metod som lärarna föredrog – skriftliga 

prov eller längre skrivuppgifter föredrog lärarna, om man ser på medelvärdet, längre 

skrivuppgifter, dock med ett medelvärde under gränsen för medhåll (3,233 för skriftliga uppgifter 

och 3,100 för skriftliga prov, 3,5< = håller med). Detta skulle kunna tolkas som att lärarna inte 

använde sig av dessa examinerande metoder alls men bör nog istället ses som en produkt av att 

lärarna inte vill hålla med full ut på någon av dem då de kan antas ha varierande 

examinationsmetoder. Resultatet på dessa två påståenden presenteras tillsammans i en korstabell 

nedan (se tabell 2.6): 

 
Tabell 2.6 Lärarnas föredragna examinerande metod 

 
Intressant är här att tre lärare svarat 4,0 på både skriftligt prov och längre skriftliga uppgifter 

vilket är en omöjlighet i och med frågans utformning med betoning på ordet ”mest”.  Slutsatsen 

kan dock dras att eftersom sex personer svarade 5,0 på skriftliga prov (i jämförelse med enbart 

två på längre skriftliga uppgifter) går det att anta att det är den metod som lärarna föredrog. 

Nästan alla lärare höll med påståendet ”Jag är nöjd med mitt bedömningsarbete”, enbart fyra av 

30 lärare höll inte med om påståendet. Påståendet dominerades av alternativet 4,0 (16 av 30 valde 

detta alternativ) och medelvärdet på påståendet var 4,133. Lärarna höll alltså med påståendet till 

viss del. Till frågan huruvida de ville förändra något med sitt bedömningsarbete höll de med 

påståendet med exakt samma medelvärde som föregående påstående, 4,133. Skillnaden var dock 

att det mest valda alternativet var här 5,0, men vissa lärare höll inte med påståendet och var nöjda 

med sitt bedömningsarbete. Svaren presenteras nedan i tabell 2.7: 

1 = håller inte med 
6 = håller helt med 

14. Jag använder mig mest av längre skrivuppgifter som examinerande 
metod: 

Total 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

13. Jag använder mig 
mest av skriftliga prov 
som examinerande 
metod: 

1,0 1 1 0 1 0 3 

2,0 1 1 1 5 2 10 

3,0 0 1 1 2 0 4 

4,0 0 1 3 3 0 7 

5,0 0 1 4 1 0 6 

Total 2 5 9 12 2 30 
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Tabell 2.7 Jag skulle vilja förändra något i mitt bedömningsarbete 

 

Det som går att konstatera ur resultatet presenterat i tabellen är att en stor majoritet (24 av 30) 

av lärarna har ambitionen att förändra sitt bedömningsarbete men något hindrar dem. Lärarna är 

alltså nöjda med sitt arbete, men skulle vilja förändra någon aspekt av det. Om man då antar att 

de skulle förändra sitt bedömningsarbete ifall de kunde måste möjligheten för denna förändring 

antas ligga utanför deras kontroll.  

26 av 30 lärarna uppger att de arbetar med formativ bedömning i mer eller mindre utsträckning. 

Till frågan huruvida de erbjudits fortbildning inom formativ bedömning från sin arbetsplats är 

svaren mer spridda. Svarsspridningen är 

presenterat i Tabell 2.8.  

Som figuren belyser är spridningen stor 

mellan lärarna där vissa håller med helt och 

vissa inte alls. Slutsatsen kan dras att vissa 

skolor har gett fortbildning och andra inte. 

Detta understryks om man påståendets svar 

till vilken skola lärarna arbetar på och man kan t.ex. se att lärarna på skola 5 upplever att de har 

blivit erbjudna mer fortbildning än lärarna på skola 1 och 2. Lärarna var nästan alla (27 av 30) 

överens om att de fick stöd av sina arbetskamrater i sitt bedömningsarbete utom lärarna på skola 

6, som dock enbart hade två respondenter i studien så trenden bör inte tillskrivas för mycket vikt. 

Lärarna i studien var också överens om att de utbyter idéer och ger feedback till sina kolleger 

rörande bedömning.  

Till de påståenden som berörde Blacks m.fl. (2004) definition av formativ bedömning och 

dess olika arbetssätt blev resultatet någorlunda enhetligt. 25 av 30 uppgav att de ofta lät eleverna 

revidera sina arbeten, 24 av 30 höll skrev inte alltid ut betygen på bedömda uppgifter samt 23 av 

30 uppgav att de alltid skrev kommentarer på betygsatta uppgifter. Ett arbetssätt som dock hade 

större spridning mellan lärarna var kamratbedömning. Till frågan huruvida de använder sig av 

kamratbedömning blev resultatet att hälften höll med och hälften höll inte med. Dessa svar är 

presenterade i korstabellen (se tabell 2.9) nedan. Korstabellen undersöker kopplingen mellan 

användningen av kamratbedömning och vilken skola läraren arbetar på: 

 

 

  1 = enbart kunskapskontroll 
  6 = enbart utvecklingsmöjligheter 

 

16. Jag skulle vilja förändra något i mitt bedömningsarbete: Total 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Total 2 3 2 9 10 4 30 

Tabell 2.8 Erbjuden fortbildning i formativ bedömning 
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Tabell 2.9 Användandet av kamratbedömning på olika skolor 

 23. Jag använder mig av kamratbedömning i mitt 
bedömningsarbete: 

Total 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Jag arbetar på denna 
skola: 

Ej Svar 0 3 0 0 0 0 3 

Skola 1 1 2 1 0 0 0 4 

Skola 2 0 1 0 2 1 1 5 

Skola 3 0 0 0 2 1 1 4 

Skola 4 0 1 1 2 1 0 5 

Skola 5 2 1 1 1 0 2 7 

Skola 6 1 1 0 0 0 0 2 

Total 4 9 3 7 3 4 30 

 

Ur tabellen går det att utläsa ett samband mellan arbetsplats och användning av 

kamratbedömning. Lärarna på skola 2 och 3 använder sig av kamratbedömning medan lärarna på 

skola 1, 5 och 6 inte gör det i samma utsträckning.  

Som ovan diskuterat fanns det vissa skolor som fått fortbildning inom formativ bedömning 

medan vissa inte fått det. Det finns dock inget riktigt samband mellan fortbildning och 

användandet av kamratbedömning (som enligt Black m.fl. (2004) är ett effektivt formativt 

arbetssätt). Slutsatsen kan dock dras att eftersom lärarna i studien använder sig av alla formativa 

arbetssätt kan det antas att lärarna är positiva till formativ bedömning där variationen påvisar att 

det finns olika bedömningsvanor på de olika skolorna i studien snarare än att lärarna ifrågasätter 

det formativa arbetssättet kamratbedömning.  

 

Enkätens sista del, faktorer som påverkar mitt bedömningsarbete, berör inledningsvis ramfaktoren tid 

och lärarens syn på denna. Till påståendet ”Jag upplever att min tid till bedömning är tillräcklig” 

höll enbart 12 av 30 med och enbart tre lärare höll med påståendet med 5,0 och ingen med 6,0. 

Hela påståendet hade ett medelvärde på 2,867, vilket innebär att lärarna upplever att deras tid till 

bedömning inte är tillräcklig. 27 av 30 lärare uppgav att de ibland valde bedömningsformer i 

förmån av deras mindre tidskrävande aspekter samt 27 av 30 upplevde också att formativ 

bedömning krävde mer tid än summativ bedömning. 26 av 30 lärare uppgav att de hade de 

verktyg som behövdes för att kunna formativt bedöma, vilket gör fortbildningsvariationen 

diskuterad ovan mindre relevant – 26 av 30 upplever att de kan formativt bedöma. 

Tabell 2.10 presenterar svaren på 

påståendet ”min skola har riktlinjer för 

bedömning”. Lärarna vittnar om att det 

finns linjer och direktiv på deras skola 

rörande bedömning. Lärarna upplevde också 

att deras bedömningsarbete i stor grad gick i 

Tabell 2.10 Min skola har riktlinjer för bedömning 
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linje med deras arbetskamrater på samma skola (medelvärde på 4,633). 

Till påståendet ”jag upplever styrdokumenten som lättolkade och tydliga” höll enbart 13 av 30 

lärare med och medelvärdet var på 3,133. Att lärarna upplever styrdokumenten som otydliga och 

svårtolkade påverkas inte av huruvida skolan de jobbar på har riktlinjer för bedömning. Lärare 

som uppger att deras skola har riktlinjer upplever styrdokumenten lika otydliga som de lärare som 

inte har riktlinjer på sin skola. Även de lärare som uppgav att de utbytte idéer och gav feedback 

till sina lärarkollegor samt de lärare som fick stöd av sina kollegor upplevde inte heller 

styrdokumenten som tydligare och mer lättolkade än de lärare som inte fick stöd och utbyte.  

Som ovan konstaterat så upplevde en majoritet av lärarna att tiden till bedömning inte räckte 

till och 27 av 30 lärare valde ibland arbetssätt som var mindre tidskrävande. 26 av 30 lärare 

uppgav också att arbetsbördan påverkade utformningen av deras bedömningsarbete samt att de 

upplevde att deras arbetsbörda ökat under sin karriär (två av de fyra lärarna som inte upplevde en 

ökning hade tagit sin examen på 10-talet och kan därmed antas inte ha arbetat länge för att 

uppleva en förändring). Många av lärarna upplevde också en olust inför bedömningsarbetet samt 

22 av 30 menade att mängden elever de skulle bedöma var problematisk. Jämförs svaren mellan 

de lärare som upplever en olust inför bedömning med de lärare som skulle vilja förändra något 

med sitt bedömningsarbete belyses ett klart samband (se tabell 2.11). 

Tabell 2.11 Olust relaterat till önskad förändring 

 

Ur tabellen gå det att utläsa det klara sambandet mellan olust och viljan att förändra sitt 

bedömningsarbete. De lärare som upplevde störst olust inför bedömningen var även de lärare 

som hade störst vilja att förändra sin bedömning. Dessa lärare upplevde också styrdokumenten 

som otydliga och svårtolkade. De lärare som upplevde en olust inför bedömning var också de 

lärare som upplevde tiden till bedömning som otillräcklig. 
 

  

1 = håller inte med 
6 = håller helt med 

34. Jag upplever en olust inför bedömning: Total 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

16. Jag skulle vilja förändra 
något i mitt 
bedömningsarbete: 

1,0 1 0 0 0 1 0 2 

2,0 2 0 1 0 0 0 3 

3,0 1 0 0 1 0 0 2 

4,0 0 1 4 2 0 2 9 

5,0 1 1 0 2 2 4 10 

6,0 0 2 0 1 0 1 4 

Total 5 4 5 6 3 7 30 
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4.1.2 Analys 

Lärarna i studien såg det huvudsakliga syftet med bedömningsarbete som en kombination av 

kunskapskontroll och belysning av utvecklingsmöjligheter där svarsspridningen var stor. Lärarna 

höll knappt med påståendet att bedömningen upplevdes som lärorik från elevernas sida, vilket 

just är syftet med formativ bedömning. 

Om det verksamhetsteoretiska perspektivet appliceras på detta går det att uläsa en osäkerhet 

mellan subjektet (läraren) och syfte med det förmedlande artefaktet (bedömningen), vad är syftet 

med bedömning egentligen? Att kalla detta en motsättning vore att överdriva, ingen av lärarna i 

studien påvisar en syn som är helt annorlunda eller fast i gamla synssätt. Relateras detta till det 

faktum att de flesta av lärarna också var överens om att den generella synen på bedömning hade 

förändrats och likaså deras egen syn på bedömning går det att konstatera att en förändring har 

skett i skolan och en motsättning inte existerar mellan subjektet och förmedlande artefakter. 

Styrdokumenten upplevdes som otydliga och svårtolkade av mer än hälften av lärarna (17 av 30) 

vilket kan förklara osäkerheten; otydliga styrdokument kan försvåra utläsningen av syftet, men 

eftersom en förändring har skett i synen på bedömning finns ingen motsättning mellan regler 

(styrdokumenten) och subjekten (lärarna) utan snarare en osäkerhet i hur reglerna bör tolkas 

rörande de förmedlande artefakterna (bedömningen).  

Vissa lärare upplevde dock att de förändrats men inte den generella synen, vilket kan 

möjligtvis grundas i att påståenet kan tolkas på två olika sätt; generellt som i skolans syn och 

generellt som elever och dess föräldrars syn. Beroende på vilket fokus man väljer varierar svaret. 

Hur förändring upplevdes vareriade i storlek beroende på vilken skola läraren jobbade på där 

lärare från samma skola svarade väldigt lika. Kombineras detta med det faktum att lärarna 

upplevde att deras bedömningsarbete gick i linje med sina arbetskamrater kan följande 

konstateras; i enkätstudien finns inte några lärare som har en motsättning med gemenskapens 

(kollegornas) syn på bedömning eller syn på den generella utvecklingen utan variationen ligger 

snarare mellan olika gemenskaper (olika skolor).  

Alla lärare i studien uppgav att de arbetade formativt och upplevde att de hade de verktyg som 

krävdes för att göra detta, oberoende variationer i erbjuden fortbildning. De använde sig även av 

de av Black m.fl. (2004) föreslagna formativa arbetssätten samt upplevde att deras 

bedömningsarbete gick i linje med deras arbetskamraters, med vilka de utbytte idéer och 

feedback. Det finns därmed ingen, som ovan konstaterats, motsättning mellan subjekten (lärarna) 

och de förmedlande artefakt (bedömning) eller mellan subjekt och gemenskapen (kollegor); 

samtliga lärare i studien verkar ha kunskaper i hur man formativt bedömer och med hjälp av 

kollegor har ambitioner att göra detta. 
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Lärarna var ganska nöjda med sitt bedömningsarbete men ville samtidigt förändra någon aspekt 

av den. Möjligheten till att förverkliga denna ambition kan antas ligga utanför deras makt 

eftersom bedömning inte redan förändrats. De upplevde sin arbetsbörda som stor samt att 

arbetsbördan påverkade utformningen av deras bedömningsarbete. Klasstorleken upplevdes som 

problematiskt samt många lärare uppgav att de kände en olust inför bedömningsarbetet. 

Här finns helt klart en motsättning inom verksamhetssystemet skolan mellan subjekten och 

arbetsdelningen (arbetsuppgifter, elevantal, tid till planering och efterarbete, osv.). Alla lärare i 

studien som har praktiserat sitt arbete över en tid lång nog att uppleva förändring menade att 

arbetsbördan ökat. Lärarna upplever att de inte kan utföra det arbete de och styrdokumenten 

ämnar för att de helt enkelt inte har tid till det. Lärarna var överens om att formativ bedömning 

krävde mer tid än summativ men att alla ville och arbetade med formativ bedömning, som 

styrdokumenten avser att de ska göra. Motsättningen blir därmed enligt subjekten mellan de 

förmedlande artefaktet bedömning och arbetsdelningen; när synen på bedömning har förändrats 

till att omfatta mer formativa arbetssätt blir detta mer tidskrävande vilket leder till att 

arbetsbördan blir större. Detta borde i sin tur förändra och omstrukturera arbetsdelningen så att 

denna anpassar sig efter det nya artefaktet, men detta har enligt subjekten inte skett och en 

motsättning inom systemet har uppstått.  

Det går inte dock att utläsa någon motsättning mellan verksamheten och en mer avancerad 

nivå av samma verksamhet. Med andra ord finns det inga lärare i studien som är kvar i gamla 

tankar och fast i automatiserade omedvetna handlingar. Hade lärarna fortsatt med att jobba 

summativt utan formativa arbetssätt men samtidigt uppgett att de arbetat formativt hade de varit 

fast i en äldre version av verksamheten, men så är nu inte fallet och det kan konstateras att denna 

motsättning inte existerar. 
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4.2 Intervjustudien 

I det här kapitlet presenteras och analyseras det insamlade materialet till den kvalitativa 

intervjudelstudien. I resultatdelen redogörs för intervjupersonernas svar i olika teman kopplade 

till studiens frågeställningar. De frågeställningar som besvaras är följande; 

 Hur uppfattar lärare bedömning och dess syfte? 

 Hur arbetar lärare med bedömning? 

 Vilka ramfaktorer påverkar arbetet med bedömning? 

 Hur relaterar lärarens arbete till kollegornas arbete med bedömning? 

 Hur upplever lärarna styrdokumenten? 

 Vilka motsättningar i verksamhetssystemet skolan går att utläsa utifrån lärarnas 

uppfattningar om samt praktiska arbete med bedömning? 

 

När resultatet presenterats görs en sammanfattning av det för att besvara studiens frågeställningar 

angående lärarnas syn på och praktiska arbete med bedömning. Därefter görs en analys där 

verksamhetsteorin appliceras på resultatet för att besvara den sista frågeställningen. 

4.2.1 Resultat 

Lärarnas syn på bedömning 

Synen på bedömning karaktäriseras av att det ses mer som ett verktyg som används för att 

utveckla eleverna snarare än att kontrollera vad de kan. Bedömningen gör det synligt för läraren 

var eleverna befinner och ger dem därefter riktlinjer om hur eleverna ska kunna utveckla sin 

kunskap och sina förmågor. Det är i skolan eleverna ska få en inblick i hur det är att vara vuxen, 

att kunna föra resonemang och dra egna slutsatser vilket ska hjälpa dem resten av livet. Detta kan 

också ses som syftet med själva skolan, att eleverna ska utvecklas till att bli en fungerande del i 

samhället.  

Skolans roll i samhället tycker jag är att hjälpa till att fostra goda medborgare, 
som är säkra på sina egna förmågor, som är framåt, som vågar och som vet sina 
rättigheter och skyldigheter (Lärare D). 
 

Bedömning bör ske i alla undervisningssituationer och inte enbart reserveras till provtillfällen. 

Detta eftersom att alla elever är olika och metoderna för bedömning passar olika elever bättre 

eller sämre. De elever som inte är förtrogna med att skriva ner sina tankar och resonemang men 

kan med lätthet framföra dem muntligt missgynnas av att skolan ofta prioriterar det skrivna 

provet.  
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Alla [Elever] är inte skribenter, många har jättekloka tankar men vet inte vart de 
ska sätta pennan ens, därför måste man ha andra sätt att bedöma dem, alla måste 
ju få samma chans att visa vad de kan. Därför försöker jag att variera mina 
arbetssätt och inte bara ha skriftliga prov (Lärare C). 

 

Lärarna som intervjuats ser bedömning som något viktigt, en central del i skolan men även något 

svårt. Det är läraren som ska planera och genomföra en kurs vilket ska leda till ett 

bedömningsmoment och slutligen ett betyg. Eftersom läraren skapar en relation till sina elever är 

det lätt att bli subjektiv istället för objektiv, något som lärarna försöker att undvika men erkänner 

att det ibland händer. Bedömning anse inte enbart vara en kunskapskontroll, eleverna ska ha 

möjlighet att få ut något mer av det. Den bedömning som genomförs ska hjälpa eleverna utveckla 

sina kunskaper och förmågor. Lärarna uppger att bedömning tidigare nästan enbart har skett via 

poängprov där högre poäng betydde bättre betyg. På senare år har dock fokus skiftats till att 

bedöma elevernas förmåga att använda sina kunskaper till något mer, till exempel att byta 

perspektiv eller förstå konsekvenser av ett fenomen. Eleverna ska få kunskaper och utveckla 

färdigheter i skolan som de sedan ska ha nytta av i samhället. Bedömning anses vara nödvändigt 

för att få reda på vad eleverna befinner sig och undervisningen tar sin utgångspunkt ifrån 

elevernas kunskaper. 

Lärarna anser att syftet med bedömning är att kontrollera om eleven har förmågan att använda 

sina kunskaper på ett moget sätt. Det är inte kunskaperna i sig som räknas utan elevernas 

förmåga att använda sina kunskaper. Om de kan byta perspektiv, analysera och dra egna slutsatser 

av den kunskap de förvärvat. Dessa färdigheter ska få eleverna att växa, bli en del i samhället och 

hjälpa dem resten av livet.    

I fall ungarna redan kunde resonera som en vuxen, dra slutsatser av halvfärdigt 

material, kunna sålla ut vad som är vettigt eller inte, skulle de inte behöva gå i 

skolan. Bedömning är till för att kolla i fall de har fått verktygen, kan de bygga 

en fågelholk eller kan de bygga en friggebod. (Lärare B) 

 

Det är dock inte enbart en kontroll av elevernas kunskaper och deras förmåga att använda dem. 

Det ses även som ett tillfälle att utveckla elevernas kunskaper. Genom att se vad eleverna 

behöver utveckla kan läraren hjälpa dem uppnå de kunskaper och färdigheter som skolan 

eftersträvar att lära eleverna.  

Lärarna som intervjuats anser att bedömning bör innefatta mer än enbart det som görs under 

kunskapskontrollerna. Dessa tillfällen är ofta sammankopplade med stress vilket kan hämma 

elevernas prestationsförmåga. Därför anses det vara viktigt att kontinuerligt bedriva bedömning 

även i vanliga klassrumssituationer. Det är dock kunskapskontroller i form av prov, 

inlämningsuppgifter och seminarium som utgör grunden för bedömningen och därmed grunden 
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på vilket betygen sätts. Lärarna anser att allt eleven gör bör tas i åtanke när slutbetyget sätts, inte 

enbart prov eller inlämningsuppgifter utan även vad eleverna gör på lektionerna. Detta motiveras 

det med att det är lättare att få en uppfattning av vad en elev kan och hur de tänker när det förs 

en dialog mellan lärare och elev. Att skriva ner sina tankar på ett prov kan vara svårt för många 

elever och de kan oftast uttrycka sig bättre muntligt. Lärarna går runt i klassrummet och lyssnar 

på elevernas diskussioner och även delta i dem och på så sätt få en uppfattning av deras 

kunskaper. Lärare C försöker göra det varje lektion för att få en uppfattning av varje elevs 

kunskaper om det aktuella ämnet, något som tar tid och inte görs på några få lektioner utan 

kräver längre tid. Detta arbetssätt används för att försöka få en så mångsidig bild av sina elever 

och inte enbart gå efter provresultat.  Lärare D arbetar på ett liknande sätt och håller med om att 

ett skriftligt prov gynnar vissa elever medan andra elever missgynnas: ”Alla är inte skribenter! 

Många har jättekloka tankar men vet inte var dem ska börja, var de ska sätta pennan ens. Då kan 

det vara bra att ha andra sätt också.”  

Lärarnas arbete med bedömning 

Intervjupersonerna anser att deras arbete med bedömning har sin utgångpunkt i formativ 

bedömning. Summativa bedömning ses av de lärare som arbetat länge som förlegat och anser att 

det är något som tillhör de gamla läroplanerna. De använder sig dock av kunskapstest som är 

summativa men elevernas prestationer används som en del av den formativa bedömningen. De 

typer av kunskapstest som lärarna genomför innefattar muntliga förhör, seminarium, 

redovisningar, inlämnings uppgifter och skriftliga prov. Lärarna försöker variera formen av 

kunskapstest för att elever som presterar bättre på andra testformer än skrivna prov ska få 

chansen att visa sina kunskaper och förmågor. Lärarna medger dock att det skrivna provet är lätt 

att falla tillbaka till och att det är den vanligaste formen av kunskapstest. Lärare C anser att det 

skrivna provet väger tyngst, både hos C själv och i skolan överlag. Vilket C tycker är synd då detta 

gynnar elever som presterar bra på prov medan elever som besitter likande kunskaper och 

förmågor kanske inte klarar av att använda dem fullt ut under ett provtillfälle. ”De elever som är 

bra skribenter får ju högre betyg. Det är inte riktigt schysst.” Att det skrivna provet har fått en så 

stark ställning i den svenska skolan tror C beror på läroplanens utformning, att de som skrivit 

läroplanen verkar tycka att det skrivna provet är den bästa formen av kunskapstest. Det kanske 

inte var intentionen när läroplanen skrevs men det är så de flesta lärare har tolkat läroplanen. 

Detta på grund av att det blir lättare att se skillnaderna mellan ett E, C och A svar när eleverna 

har gjort ett skriftligt prov. ”Det blir tydligt vad som är ett utvecklat svar och vad som är ett väl 

utvecklat svar. Det finns ju inga exempel på vad som är vad i läroplanen.” (Lärare C). Trotts att 

lärarna i studien upplever de nya läroplanerna som svårtolkade är de positivt inställda till dem. 
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Det tog tid för lärarna att känna sig säkra med att använda läroplanerna men i dagsläget anser de 

att deras bedömningsarbete går i linje med styrdokumenten och att det utförs korrekt.  

När ett kunskapstest genomförts påbörjas rättningsarbetet. Läraren rättar ensam men kan 

vända sig till sina kollegor om det skulle behövas. Utöver att eleverna får veta vilken betygsnivå 

de nådde upp till på kunskapstestet får eleverna kommentarer om vad de har gjort bra, vad de 

kan förbättra och vad de ska tänka på till nästa gång. Samtliga lärare uppger att de försöker skriva 

så utförliga kommentarer som möjligt men tiden räcker inte alltid till att göra det. ”Sen ska man 

gärna skriva en kommentar också och visa vad dem ska göra för förbättring eller tänka på tills 

nästa gång. Det tar ju superlång tid.” (Lärare A). Vissa provsvar brukar användas för att visa 

eleverna hur ett svar kan se ut. Vad som är ett E, C och A svar, vad ett sådant svar innehåller. 

Detta görs för att lära eleverna en formel för att gå bättre betyg. Några lärare använder sig av en 

sådan metod där eleverna lär sig se kvaliteter i andras arbete för att sedan själva kunna se 

kvaliteter i sitt eget arbete:  

Om man inte lär ungarna hur man får A, hur ska dem då få det? Man läser 

läroplanen där det står beskrivet vad A nivå är, det är ju till och med svårt för 

oss lärare att tolka. Man måste lära dem första att för att få ett visst betyg måste 

dem visa det här och det här. Annars så är dem ju körda.  (Lärare B) 

 

Ramfaktorer som påverkar bedömningsarbetet 

Styrdokumenten är det som sätter ramarna för hur arbetet ska utföras, vilka kunskaper och 

förmågor som ska uppfyllas för att få ett visst betyg. Utöver styrdokumenten är tid den faktorn 

som påverkar arbetet med bedömning mest. Samtliga intervjupersoner berättar att deras arbete 

begränsas av den tid det tar att genomföra bedömningar. Planering av lektioner och 

bedömningstillfällen, rättningen av dem och den återkoppling som ges till eleverna efter att 

bedömningen genomförts är alla starkt påverkade av tid. Intervjupersonerna upplever arbetet 

med bedömning som väldigt tidskrävande och även fast de lägger mycket tid på det känner de att 

tiden inte riktigt räcker till.  

Det tar såndan enormt lång tid för jag har så stora klasser, jag har ju 30 elever i 

varje klass. Så tiden är det som påverkar mig mest. Jag tycker inte arbetet i sig är 

svårt men jag hinner till exempel inte skriva lika utförliga kommentarer som jag 

skulle vilja till varje prov.  (Lärare C)  

 

Just elevantalet ses som orsaken till att tiden inte räcker till. Planering och genomförandet av 

lektioner och bedömningstillfällen tar inte alls lika mycket tid som just rättningsarbetet. I 

intervjuerna nämner alla respondenter att antalet elever de har och således antalet uppgifter de 

ska rätta som det mest tidskrävande delen av deras arbete. På frågan om lärarna vill förändra 

något med sitt bedömningsarbete är svaret nedan talande för intervjupersonernas syn på deras 

eget arbete med bedömning. 
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Nej, jag vill bara bli snabbare! eftersom jag har prov där ungarna kanske skriver 

en timme blir det ju jättemycket att läsa. Tänk att du har två klasser, det blir 60 

prov, fyra-fem sidor per prov. Det tar tid. Det läggs jättemycket extra tid på det. 

Det är det enda jag vill förändra, att hitta ett effektivare sätt att rätta. (Lärare B) 

 

Att rätta och sedan ge återkoppling har länge varit arbetsuppgifter som kräver väldigt mycket av 

lärarnas tid. Efter införandet av den nya läroplanen och ett betygsystem som bedömer förmågor 

och strävar efter ett formativt arbetssätt har den tid som detta efterarbete kräver ökat. Samtliga 

lärare är positivt inställda till formativ bedömning och försöker utforma sin undervisning efter 

det. Lärarna önskar att det fanns ett liknande bedömningssätt när dem själva gick i skolan. Det 

finns dock inte tillräckligt mycket tid till att genomföra formativ bedömning fullt ut. I 

intervjuerna uppger samtliga lärare att de känner att det alltid finns fler saker de skulle kunnat 

göra, det går alltid att skriva utförligare kommentarer, fler sätt att utveckla elevernas kunskaper 

och förmågor. 

Det har blivit mycket mer efterarbete, samtidigt är det som vi gör nu, det här 

med formativ bedömning, att jag skriver och berättar hur jag tycker att de kan 

göra det bättre, det tycker jag är bra. Eleverna kan ju inte skriva en vetenskaplig 

text när de börjar, dem måste ju få lära sig det. Det tycker jag är bra med det här 

nya, men det är fel doserat ändå. Vi har för stora grupper för att kunna göra det 

här på riktigt. (Lärare A) 

 

Den kollegiala bedömningspraktiken 

Samtliga lärare upplever att deras eget arbete med bedömning går i linje med deras kollegors. Det 

finns en skillnad i hur utförandet ser ut men överlag är både kollegornas syn på och arbete med 

bedömning enhetligt med deras eget. Diskussioner i lärarrum och arbetsrum gällande bedömning 

är ofta förekommande där lärarna hjälps åt att lösa problem som uppstått och byter idéer om lika 

bedömningsmetoder. De skolor där intervjupersonerna arbetar har inga utsatta riktlinjer för hur 

lärarna ska arbeta med bedömning förutom att lärarna måste följa läroplanen. Skolorna har 

erbjudit lärarna fortbildning gällande bedömning, framförallt innan införandet av den nya 

läroplanen 2011 men även efter att den trätt i kraft. Den fortbildning lärarna fick gällande den 

nya läroplanen var tänkt att hjälpa lärarna att anpassa sitt arbete efter den så snart som läroplanen 

infördes. Lärare B upplever fortbildningen som lyckad och säger: ”Det var lätt att anpassa sig till 

Lpo11 men inte Lpo94. Vi hade väl nån konferens innan 94 kom men nu började vi redan två år i 

förväg.” Lärare B tycker också att förberedandet innan Lpo11 infördes var lyckat och väl 

genomfört, vilket har varit till stor hjälp i arbetet med det nya betygssystemet. Lärare A tycker 

dock inte att den fortbildning som erbjöds innan införandet av den nya läroplanen var särskilt 

lyckad. Den utbildning som A erbjöds gällande den nya läroplanen bestod av en föreläsning och 

några studiedagar. Lärarana på den skolan erbjöds att ta del av bedömningsmaterialet på 
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skolverkets hemsida men A uppger att när skolan väl startade upp fanns det inte tid till att sätta 

sig in i materialet.   

Vi blev erbjudna allt material från skolverket, men när allt sätter igång hinner 

man inte riktigt med det. Man körde på känn, körde på det gamla, pratade med 

varandra. Så på det sättet känns det ganska oprofessionellt från skolverket. 

(Lärare A) 

 

Att det finns en skillnad i hur lärarana upplever fortbildningen kan bero på att lärarna arbetar på 

olika skolor och de lärare som ansåg att fortbildningen var lyckad arbetar på högstadiet och 

läraren som upplevde fortbildningen som mindre lyckad arbetar på gymnasiet. Det kan ha funnits 

en skillnad i hur olika skolor och hur grundskolan och gymnasieskolan valt att arbeta med 

implementeringen av den nya läroplanen. Den fortbildning gällande bedömning som lärarna får i 

dagsläget upplevs som bra men sker allt för sällan. Vanligast är att lärarna träffas i ämneslag och 

diskuterar bedömningsfrågor. Två av lärarna som intervjuats har själva tagit tag i fortbildningen 

och startat bokcirklar där aktuell litteratur gällande bedömning läses och diskuteras. De lärare 

som själva startat upp en egen fortbildning uppger att de är medvetna om att det finns material 

från skolverket som kan hjälpa dem komma igång men den tid som detta kräver finns helt enkelt 

inte eller så väljer dem att prioritera annat. 

Vi har fortbildning men den är inte så bra. Eller den kanske är bra men det 

kanske bara är att det är svårt och man vill ha mer. På skolan har vi fortbildning 

var sjätte vecka. Man kan ju ta mer ansvar själv också, det finns bra material på 

skolverkets hemsida gällande bedömning men det hinner jag inte sätta mig in i. 

Det finns så mycket annat att göra på jobbet. (Lärare D) 

 

4.2.2 Sammanfattning av resultat 

Det framgår tydligt i intervjuerna att lärarna har en liknande syn på bedömning och att deras 

arbetssätt med bedömning är av liknande karaktär. Bedömning ses som en central del i skolan, 

det används först och främst i syfte att utveckla elevernas kunskaper och förmågor. Bedömning 

gör det möjligt att upptäcka styrkor och svagheter hos elever, den visar på områden där eleverna 

kan utvecklas. För att denna utveckling ska vara möjlig krävs att läraren ger eleverna uppgifter där 

deras kunskaper och förmågor sätts på prov. Genom att bedöma får lärarna en uppfattning av 

elevers kunskaper och förmågor och får där en grund att bygga på. Att lära sig något bygger ofta 

på förförståelse och att veta var elevernas kunskapsnivå ligger hjälper lärarna i utformandet av 

deras undervisning och ger även en grund för det formativa bedömningsarbetet. Genom att se 

var eleverna befinner sig kan mål sättas och vägarna för att eleverna ska nå målen utstakas. Syftet 

med bedömning är att kontrollera elevers förmåga att använda deras kunskaper. Dessa förmågor 

ska hjälpa dem att växa och utvecklas till fungerande och demokratiska samhällsmedborgare. De 
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kunskaper och förmågor som bedömningen ämnar utveckla hos eleverna är inte sådant som 

glöms när provet är skrivet, de ska finnas med dem resten av livet. Därför är det inte endast 

resultat på kunskapstesten som bör bedömas utan allt eleven gör kan användas för att få en 

uppfattning om elevers kunskaper och förmågor. Att föra en konversation i klassrummet kan 

hjälpa elevers utveckling lika mycket som kommentarer på ett prov. 

Lärarnas arbete med bedömning är av formativ karaktär och lärarna försöker genomföra 

kunskapstest på ett så varierat sätt som möjligt. De är alla av den uppfattningen att 

bedömningsformerna bör vara av olika slag eftersom alla elever är olika och vissa gynnas av en 

viss typ av kunskapstest medan andra missgynnas. Det är lärarna som själva planerar och 

genomför bedömningen. Rättningen av elevernas uppgifter görs också själv även om lärarna kan 

vända sig till kollegor om de behöver hjälp. Lärarna upplever styrdokumenten som svårtolkade 

och att det tog tid och krävde mycket övning för att de skulle känna sig säkra på rättningen men 

att det i nuläget inte är något problem längre. Trotts att styrdokumenten upplevdes som 

svårtolkade är lärarna positivt inställda till dem och anser att den nya läroplanen är bättre än den 

förra. Eftersom lärarna själva anser att styrdokumenten är svårtolkade försöker de hjälpa sina 

elever att förstå dem så att eleverna vet vad de måste prestera för att få ett visst betyg. Att ge 

poäng på prov var tidigare något som lärarna använde sig av men det framgår i samtliga intervjuer 

att detta arbetssätt förkastats och nu används istället kommentarer på elevernas arbeten. Dessa 

kommentarer innehåller positiva och negativa saker med elevernas prestationer och berättar hur 

eleverna ska förbättra sina arbeten. Skolorna som lärarna arbetar på har ingen direkt uttalad 

riktlinje för hur lärarna ska arbeta med bedömning förutom att de måste följa läroplanerna. Det 

är upp till varje lärare att själv utforma och genomföra sitt eget bedömningsarbete. Det går dock 

att urskilja försök från skolorna att få lärarna att arbeta formativt, detta görs i och med den 

fortbildning som lärarna erbjuds som ofta handlar om formativ bedömning.  

De ramfaktorer som påverkar arbetet med bedömning är framför allt styrdokumenten och tid. 

Styrdokumenten sätter ramarna för hur elevernas prestationer ska bedömas och tiden sätter 

begränsningar för hur mycket efterarbete lärarna hinner göra. Det elevantal lärarna har upplevs 

vara för stort och rättningen av elevers arbete tar upp väldigt mycket av deras tid. Lärarna anser 

att det finns stora möjligheter för deras bedömningsarbete att bli bättre, till exempel kan de göra 

mer individuellt anpassade kunskapstest och kommentarerna på elevernas arbeten kan bli 

utförligare. Lärarana är dock positivt inställda till den nya bedömningsformen trotts att den 

kräver mer tid. När de jämför vad bedömning innefattar i dagens läroplan med hur det sett ut 

tidigare kan de konstatera att det nu fylls fler syften rent undervisningsmässigt än tidigare. Detta 

resulterar bland annat i att den blir mer tidskrävande.  
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4.2.3 Analys 

Appliceras verksamhetsteorin på lärarnas svar kan följande analys göras. I den 

verksamhetsteoretiskamodellen (se figur 1.1) som används för analysen är subjektet de 

intervjuade lärarna. Subjekten (lärarna) har en enhetlig syn på bedömning och dess syfte. Deras 

arbetssätt med bedömning är också snarlika även om det här finns en större spridning i 

utförandet av arbetet. Lärarna har till exempel olika sätt att utforma ett skriftligt prov men på det 

stora hela går det inte att urskilja några större skillnader i hur det praktiska arbetet med 

bedömning utförs. Samtliga lärare använder sig av formativ bedömning och upplever att de kan 

vända sig till sina kollegor för att få stöd i arbetet. Därmed går det inte att utläsa någon 

motsättning mellan subjekt och gemenskap (kollegor), det finns en enhetlig bild av bedömning 

och arbetssätt hos lärarna som intervjuats. De upplever också att deras kollegor och skolan de 

arbetar på delar deras syn på bedömning och att bedömningsarbeten de använder sig av liknar 

deras kollegors.  

Förmedlad artefakt (bedömning), i det här fallet formativ bedömning är något som subjekten 

ställer sig positivt till och använder sig av. De lärare i studien som arbetat länge ser införandet 

formativ bedömning som positivt och anser att det är att föredra jämtemot den summativa 

bedömning som präglade deras egen skolgång. Bedömning anses vara en viktig del av skolan och 

är en grund för att eleverna ska lära sig. Det går alltså inte att se någon motsättning mellan 

subjekten och de förmedlade artefakten eftersom subjekten är positivt inställd till formativ 

bedömning och använder sig av ett sådant arbetssätt.  

De regler som finns inom verksamheten är styrdokumenten. Lärarna tycker att 

styrdokumenten är svårtolkade men är samtidigt positivt inställda till dem. Det tog tid för lärarna 

att känna sig säkra att arbeta med den nya läroplanen vilket skulle kunna leda till att en 

motsättning uppstod. Men eftersom att tolkningen av styrdokumenten blev bättre och kändes 

lättare när lärarna hade fått arbeta med den under en tid försvinner den eventuella motsättning 

som kunnat uppstå.  

Det finns dock motsättningar är mellan subjekt och arbetsdelning (arbetsuppgifter, elveantal, 

tid till planering och efterarbete osv.). Lärarna uppger att deras arbete är väldigt tidskrävande och 

att tiden oftast inte räcker till. Det finns alltid saker att förbättra med bedömningsarbetet men 

eftersom att det tar så lång tid att genomföra bedömning och elevantalet som varje lärare har 

anses vara för stort går det inte att realisera dessa förbättringar. Det stora elevantalet skapar vid 

varje bedömningstillfälle ett omfattande material som först ska rättas och sedan ska eleverna få 

återkoppling på deras arbete. Det här upplevs som problematiskt för lärarna eftersom det just tar 
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så lång tid att rätta och kvaliteten på rättningen kan påverkas negativt eftersom de upplever att 

det är svårt att vara konsekvent när de rättar prov i flera timmar.  

Den återkoppling eleverna får är också påverkad av tid. Lärarna uppger att den skulle kunna 

vara mer omfattande och att de skulle vilja ha mer tid till att samtala med varje elev men att det 

inte går att genomföra när arbetsbördan ser ut som den gör i dagsläget. Övergången till att arbeta 

med formativ bedömning anser lärarna ha lett till en ökning av efterarbete. Att den nya 

bedömningsformen är mer tidskrävande har gjort motsättningen mellan subjekt och 

arbetsdelning starkare. Därför kan en motsättning mellan förmedlande artefakt (bedömning) och 

arbetsdelningen urskiljas. Den nya bedömningsformen har tagits emot med öppna armar av 

lärarna men de känner samtidigt att de inte är kapabla att utföra den fullt ut på grund av den 

rådande arbetsdelningen. Lärarna försöker att vidareutbilda sig i formativ bedömning men den tid 

detta åtagande kräver finns inte där, det är ofta något annat som kommer emellan. Ur 

intervjuerna framgår det att arbetsdelningen är det som oftast sätter käppar i hjulet för lärarnas 

arbete och det är därmed i arbetsdelningens relation till subjekten (lärarna) och de förmedlande 

artefakterna (bedömning) som motsättningar i verksamheten kan påträffas.  

Det går inte att utläsa att några lärare är kvar i en äldre version av verksamheten och agerar 

automatiserade handlingar och funktioner gällande bedömning. Ett tydligt exempel på detta är att 

de intervjuade lärarna uppger att de arbetar formativt och när de beskriver sitt arbetssätt stämmer 

det överens med hur formativ bedömning bör utformas. Om de skulle varit kvar i en äldre 

version av verksamheten hade arbetssätten varit summativa men uppfattats som formativa av 

lärarna. 
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5. Diskussion och slutsats 

Syftet med denna studie är att analysera skolan utifrån ett verksamhetsteoretiskt perspektiv där 

bedömning blir verksamhetens eventuella motsättning. För att göra detta så ämnar studien även 

att kartlägga lärares syn på samt arbete med bedömning. 

Följande avsnitt besvarar studiens frågeställningar i följande ordning; först besvaras de 

kartläggande frågorna kortfattat under avsnitten lärarnas syn på bedömning och lärarnas praktiska 

arbete med bedömning. Efter att de två första huvudfrågorna besvarats appliceras sedan det 

verksamhetsteoretiska perspektivet på resultatet för att besvara den tredje huvudfrågan. Detta 

görs i en diskussion relaterad till tidigare forskning. 

Lärarnas syn på bedömning 

Lärarna i studien upplever att bedömningens syfte är en kombination av kunskapskontroll och 

synliggörande av kunskapsutvecklingsmöjligheter. Lärarna upplever att deras egen syn samt den 

generella synen på bedömning har förändrats. Bedömning har enligt lärarna gått från att enbart 

kontrollera elevers kunskapsnivå till att handleda samt stimulera deras kunskapande. 

Lärarnas praktiska arbete med bedömning 

Lärarna i studien arbetar enhetligt med formativ bedömning och använder sig av formativa 

arbetssätt. De ramfaktorer som spelar in på utformningen av bedömningsarbetet är 

huvudsakligen tid, arbetsbörda och styrdokumenten. Lärarna var positiva till styrdokumenten 

men upplevde dem samtidigt som trubbiga och svårtolkade. Lärarnas arbete gick oftast i linje 

med andra lärare på samma skola och de hade även en liknande syn på bedömning. 

Skolan utifrån ett verksamhetsteoretiskt perspektiv 

Lärarna i de båda studierna uppger att de både har ambitionerna och kunskaperna att arbeta 

formativt. Utifrån definitionen av formativ bedömning presenterad av Black m.fl. (2004) kan 

slutsatsen dras att lärarna arbetar formativt. Alla de fyra föreslagna formativa arbetssätt som 

Black förespråkar används av lärarna i studien, i varierad utsträckning. Det finns därmed ingen 

motsättning mellan verksamheten och en äldre version av verksamheten; inga lärare är fast i 

gamla automatiserade omedvetna handlingar som hindrar verksamheten från att utvecklas, lärarna 

uppger att de arbetar formativt och detta verkar stämma. 

Tholin (2007) menar i sin studie att det pågår en förändring i synen på och arbetet med 

bedömning i skolan. Nu åtta år efter Tholins studie uppger lärarna i studierna att denna 

förändring ägt rum. Majoriteten av lärarna var överens om att deras syn, som så väl den generella 

synen på bedömning har förändrats. Från att enbart bedöma i syfte att kontrolla och summera 

elevens kunskapsnivå utan att ge möjligheter för utveckling till att belysa och stimulera 
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utvecklingsmöjligheter hos denne. Tholin menade att inte enbart synen höll på att förändras utan 

även arbetet med var i omvandling. Att denna förändring har skett framgår också i studierna; 

lärarna har förändrat, som ovan konstaterat, sitt arbete för att omfatta mer formativa arbetssätt.  

I analysen diskuteras och konstateras att det inte går att se någon motsättning mellan 

subjekten (lärarna) och de förmedlande artefakt (bedömning) som de ska använda sig av. Lärarna 

har tagit till sig den förändrade synen på bedömning istället för att motsäga sig den. Därmed går 

det inte heller ur resultatet att utskilja några, av Carlgren & Marton (2002) kallade, 

reformförstörare. Inga lärare har motsatt sig förändringens nya idéer och tankar utan alla lärare 

har en positiv inställning till formativ bedömning och trots att fortbildningen från lärarnas 

arbetsplatser varierade upplevde de alla att de hade de verktyg som är nödvändiga för att kunna 

formativt bedöma. Det går dock ur resultatet att utläsa en osäkerhet mellan förmedlande artefakts 

(bedömning) syfte, i frågan varför bedömning gavs spridda svar, men med tanke på att samtliga 

lärare uppgav att de arbetade formativt kan denna osäkerhet antas vara av positiv art. 

Osäkerheten blir därmed inte någon källa till motsättning. 

Det går inte heller att utskilja någon motsättning mellan subjekt och gemenskap; samtliga lärare i 

de båda studierna har ett homogent bedömningsarbete som går i linje med andra lärare på samma 

skola. Användandet av kamratbedömning varierade mellan lärare men denna variation går att 

härleda till skola läraren arbetade på – vissa skolor använde sig av kamratbedömning medan 

andra inte. Lärarna uppgav också att de utbytte idéer, fick stöd samt gav feedback till sina 

arbetskamrater rörande bedömning, vilket gör en motsättning mellan gemenskap och subjekt 

osannorlik. Om en motsättning existerat skulle vissa lärare uppleva att deras bedömningsarbete 

skiljde sig från andra lärares samt att de inte varken fick eller gav samma stöd till arbetet på grund 

av olika övertygelser rörande bedömning. 

Flertalet av lärarna i enkätstudien upplevde att styrdokumenten var otydliga samt svårtolkade 

och i intervjustudien hade lärarna en liknande uppfattning men uppgav samtidigt att de kände sig 

förtrogna i att arbeta utifrån dem. Detta kombinerat med den osäkerhet som diskuterats ovan 

rörande bedömningens syfte kan resultera i den betygsspridning som Annerstedt & Larsson 

(2010) diskuterar i sin studie. Oavsett om lärarna känner sig säkra på dem kan styrdokumenten ha 

tolkats olika vilket även Larsson (2015) konstaterat. Lärarna i intervjustudien ger dock inga spår 

för Larssons farhågor rörande att resultat tidigt på läsåret fastslår elevens slutbetyg och därmed 

försvinner möjligheterna för den utveckling som skolarbetet ska syfta till. Lärare A säger slående 

”Eleverna kan ju inte skriva en vetenskaplig text när de börjar, dem måste ju få lära sig det.”. 

Detta går inte i linje med Larssons resultat, lärarna i studien anser att det alltid ska finnas 

möjligheter för eleverna att utvecklas. Med tanke att på lärarna dock var positiva till 
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styrdokumenten, oavsett osäkerhet, så kan slutsatsen dras att det inte existerar någon motsättning 

mellan subjekt och regler (styrdokument). 

Den motsättning som går att utläsa ur resultatet är som i de båda studierna konstaterat den 

mellan subjekt och arbetsdelning, men även indirekt mellan arbetsdelning och förmedlande 

artefakt. Lärarna uppger att tiden till bedömning inte räcker till samt att en stor del av dem 

upplever en olust inför bedömningsarbetet. Lärarna i de båda studierna upplevde även 

elevgruppens storlek som problematisk samt var även överens om att, som Black m.fl. (2004) 

konstaterat, formativ bedömning kräver mer tid än summativ. Arbetsbördan har ökat enligt 

lärarna och tiden räcker inte till för att lärarna ska kunna hålla den kvalité på arbetet som de skulle 

vilja. En stor av lärarna uppgav att de skulle vilja förändra någon aspekt av deras 

bedömningsarbete men även att arbetsbördan påverkar utformningen av deras 

bedömningsarbete. Kombinerat med att en majoritet av lärarna uppgav att de ibland valde 

uppgifter som minimerade efterarbete kan slutsatsen dras att arbetsbördan påverkar lärarnas 

bedömningsarbete negativt. Lärarna visar därmed spår på att det finns en motsättning mellan de 

förmedlande artefakter och den arbetsdelning som råder i verksamheten; lärarna är positiva till de 

förmedlande artefakter men arbetsdelningen hämmar arbetet.  

Slutsatsen dras därmed att den huvudsakliga motsättning som finns inom skolan enligt lärarna 

är den mellan förmedlande artefakt och arbetsdelning. Formativ bedömning kräver mer tid och 

att bedöma de enligt lärarna för stora elevergrupperna kräver mer tid än den aktuella 

arbetsdelningen tillåter. Detta går i linje med den rapport Lärarförbundet gav ut 2013 som 

konstaterat att tid är en bristvara och arbetsbördan för stor. En möjlig ingång för fortsatt 

forskning blir därför att fokusera på vilka aspekter av arbetsdelningen som lärarna anser är 

problematiska samt relationen mellan förmedlande artefakt och arbetsdelning. 
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7. Bilagor 

7.1 Intervjuguide 

Huvudtema 1 – Bakgrund 

- Yrkeserfarenhet – Hur länge har personen arbetat som lärare? Har personen jobbat med 
något annat tidigare?  

- Syn på lärarrollen – Hur ser läraren på skolans roll i samhället? Hur ser personen på 
lärarrollen, vilka egenskaper anses vara viktiga?  

Huvudtema 2 – Lärarens syn på bedömning och arbetssätt 

- Vad tycker läraren om bedömning? Vad är syftet med bedömning? Anses det vara något 
viktigt, nödvändigt ont, ses det som ett tillfälle att kunna utveckla elevernas kunskaper 
eller få ett bevis på vad de kan?  

- Vad grundar sig synen på? 

- Vilken typ av kunskapstest genomförs? Prov, inlämningsuppgifter, redovisningar? Vad är 
det som bedöms? Summeras alla elevprestationer eller är det den slutgiltiga ”produkten” 
som är betygssättande? 

- Hur genomförs bedömningen? Är läraren ensam vid bedömningen, kollegial hjälp, får 
eleverna bedöma sina egna eller sina kamraters arbeten? 

- Hur upplever du ditt arbete med bedömning? Är det något du känner att du skulle vilja 
förändra/förbättra? Vilka faktorer påverkar arbetet?  

- Känner du att ditt arbetssätt överensstämmer med din syn på bedömning? 

Huvudtema 3 – Förändring 

- Har din syn på- och arbete med bedömning ändrats under de år du arbetat som lärare? I 
så fall hur?  

- Upplever du att ditt sätt att arbeta med bedömning har förändrat sen den nya läroplanen 
(Gy11, Lgr11) infördes? Var det svårt anpassa arbetet till det nya betygssystemet? Kan 
upplevas svårtolkad, är det något du håller med om?  

- Har ny forskning kring bedömning påverkat din syn och arbetssätt? (Hattie, Lundahl osv) 

Huvudtema 4 – Skolans arbete med bedömning 

- Har skolan några riktlinjer för hur arbetet med bedömning bör se ut?  

- Erbjuds ni fortbildning gällande bedömning? 

- Finns det något kollegialt utbyte gällande bedömning? Skiljer sig ditt sätt att bedöma från 
dina kollegors?  
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7.2 Enkätundersökning 

Bakgrund 

Kön: 

  Man 

  Kvinna 

  Annat 

Ålder 

  20-29 

  30-39 

  40-49 

  50-59 

  60+ 

 

Jag tog examen från lärarutbildningen på: 

  60-talet 

  70-talet 

  80-talet 

  90-talet 

  00-talet 

  10-talet 

  Jag har inte avslutat lärarutbildningen 

 

Jag arbetar på denna skola: 

(Skolans namn kommer inte framgå i studien) 

 

Mina skola är: 

  Kommunal 

  Privat 
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Jag undervisar ämnet/ämnena: 

  Språk 

  Mattematik 

  Naturkunskap 

  SO-ämnen 

  Idrott & Hälsa 

  Slöjd/Hemkunskap 

  Bild & Musik 

  Annat 

 

Min tjänst omfattar: 

  Visstid 

  Halvtid 

  Deltid 

  Heltid 

 

________________________________________________________________________________ 

Min syn på bedömning 

1. Jag upplever att syftet med bedömning är: 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Kunskapskontroll 
      

Utvecklingsmöjligheter 

2. Jag upplever att eleverna tycker bedömning är lärorikt: 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med 
      

Håller helt med 

3. Jag upplever att eleverna tycker bedömning är nödvändigt: 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med 
      

håller helt med 
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4. Vid bedömning värderas skriftliga prov: 

 
1 2 3 4 5 6 

 

lågt 
      

högt 

5. Vid bedömning värderas skrivuppgifter: 

 
1 2 3 4 5 6 

 

lågt 
      

högt 

6. Vid bedömning värderas muntliga uppgifter: 

 
1 2 3 4 5 6 

 

lågt 
      

högt 

7. Vid bedömning värderas lektionsarbete: 

 
1 2 3 4 5 6 

 

lågt 
      

högt 

8. Jag anpassar mitt bedömningsarbete utifrån aktuell forskning: 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med 
      

håller helt med 

9. Jag formar mitt bedömningsarbete utifrån erfarenheter: 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med 
      

håller helt med 

10. Jag upplever att min syn på bedömning förändrats under min karriär: 

 
1 2 3 4 5 6 
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håller inte med 
      

håller helt med 

11. Jag upplever en generell förändring i synen på bedömning: 

 
1 2 3 4 5 6 

 

håller inte med 
      

håller helt med 

 

 

12. Jag upplever att eleverna förstår mitt syfte med bedömning: 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med: 
      

Hållet helt med: 

 

Praktiskt arbete med bedömning 

13. Jag använder mig mest av skriftliga prov som examinerande metod: 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med 
      

håller helt med 

14. Jag använder mig mest av längre skrivuppgifter som examinerande metod: 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med 
      

håller helt med 

15. Jag är nöjd med mitt bedömningsarbete: 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med 
      

Håller helt med 

16. Jag skulle vilja förändra något i mitt bedömningsarbete: 

 
1 2 3 4 5 6 
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Håller inte med 
      

Håller helt med 

17. Jag arbetar med formativ bedömning: 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med 
      

Håller helt med 

18. Jag har erbjudits fortbildning i formativ bedömning på min arbetsplats: 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med 
      

Håller helt med 

19. Jag får stöd av mina kollegor i mitt bedömningsarbete: 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med 
      

Håller helt med 

20. Jag utbyter idéer och ger feedback till mina kollegor rörande bedömning: 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med 
      

Håller helt med 

21. Jag låter ofta eleverna revidera sina arbeten: 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med 
      

Håller helt med 

22. Jag skriver alltid betyget på en bedömd uppgift: 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med 
      

Håller helt med 

23. Jag använder mig av kamratbedömning i mitt bedömningsarbete: 

 
1 2 3 4 5 6 
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Håller inte med 
      

Håller helt med 

24. Jag skriver alltid kommentarer till elevers betygsatta uppgifter: 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med 
      

Håller helt med 

________________________________________________________________________ 

Faktorer som påverkar mitt bedömningsarbete 

25. Jag upplever att min tid till bedömning är tillräcklig: 

 
1 2 3 4 5 6 

 

håller inte med 
      

Håller helt med 

26. Ibland väljer jag bedömningsformer som kräver mindre tid: 

 
1 2 3 4 5 6 

 

håller inte med 
      

Håller helt med 

27. Jag upplever att formativ bedömning kräver mer tid än summativ: 

 
1 2 3 4 5 6 

 

håller inte med 
      

Håller helt med 

28. Jag upplever att jag har de verktyg som behövs för att kunna formativt bedömma: 

 
1 2 3 4 5 6 

 

håller inte med 
      

Håller helt med 

29. Min skola har riktlinjer för bedömning: 

 
1 2 3 4 5 6 

 

håller inte med 
      

håller helt med 
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30. Mitt bedömningsarbete går i linje med mina kollegors arbete: 

 
1 2 3 4 5 6 

 

håller inte med 
      

håller helt med 

31. Utformning av mitt bedömningsarbete påverkas av min arbetsbörda: 

 
1 2 3 4 5 6 

 

håller inte med 
      

håller helt med 

32. Jag upplever att under min tid som lärare har arbetsbördan ökat: 

 
1 2 3 4 5 6 

 

håller inte med 
      

håller helt med 

33. Jag upplever styrdokumenten som lättolkade och tydliga: 

 
1 2 3 4 5 6 

 

håller inte med 
      

håller helt med 

34. Jag upplever en olust inför bedömning: 

 
1 2 3 4 5 6 

 

håller inte med 
      

håller helt med 

35. Jag upplever mängden elever jag ska bedöma som problematisk: 

 
1 2 3 4 5 6 

 

håller inte med 
      

håller helt med 

 


