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Förord 
 

Följande studie handlar om vad många skulle mena är en av läraryrkets största uppgifter, arbetet 
med bedömning. Intresset för arbetet med bedömning har väckts under utbildningens gång och 
kommer sannolikt vara en stor del av vårt kommande yrkesliv. 
 
Ett varmt tack till de lärare som ställde upp som respondenter i vår studie, utan er hade inte 
studien varit möjlig att genomföra.  
 
Vi vill även tacka vår handledare Rasmus Persson för feedback, handledning och stöd under 
skrivprocessen. 
 
Slutligen ett stort tack till våra nära och kära som har stöttat oss under arbetets gång: 
Cajsa Johansson, Margit Karlsson och Gun Hansson. 
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Sammanfattning 
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Typ av arbete: Examensarbete på grundläggande nivå (15 hp) 
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Syftet med studien var att utifrån en fenomenografisk utgångspunkt undersöka 
gymnasielärares uppfattningar av arbetet med summativ bedömning. Utifrån detta syfte 
utkristalliserades följande forskningsfrågor.  
 
Hur uppfattar gymnasielärarna arbetet med summativ bedömning? 

- Hur uppfattar gymnasielärarna att den summativa bedömningen kan göras 
mer likvärdig? 

- Hur uppfattar gymnasielärarna att den summativa bedömningen påverkar 
eleverna? 

 
En fenomenografisk ansats syftar till att belysa uppfattningar, attityder och känslor. 
Huvudfokus var att skildra lärarnas verklighet och uppfattningar kring summativ bedömning så 
bra som möjligt. Datainsamlingen gjordes genom semistrukturerade digitala intervjuer. Genom 
att intervjua fem gymnasielärare samt kategorisera och analysera deras uttalanden fick vi en 
bild av deras uppfattningar och upplevelser av valda fenomen. 
 
Resultatet visade att gymnasielärarna uppfattar att arbetet med den summativa bedömningen är 
komplext. Även om det är snabbt och enkelt för läraren att utföra bedömningsarbetet är det 
svårt att se vilken kunskap som finns bakom poängen som sätts på provet eller uppgiften och 
att sedan kunna koppla det till kunskapskraven inför kursbetyget. För att göra bedömningen 
mer likvärdig har det utifrån lärarnas svar framkommit tre grundläggande faktorer; god 
kompetens hos lärarna, bra förutsättningar samt lämpliga arbetssätt. Gällande hur den 
summativa bedömningen påverkar eleverna framkommer det att olika elever påverkas på olika 
sätt. Å ena sidan uppfattar lärarna att bedömningsformen är positiv då den är enkel och tydlig 
för eleverna. Å andra sidan uppfattar de att den summativa bedömningen kan påverka eleverna 
negativt genom att den kan leda till att de känner press och stress. 
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Inledning 
I skollagen står det att betyg ska sättas på varje avslutad kurs samt på gymnasiearbetet på gym-
nasiet (SFS 2010:800). Att göra summativa bedömningar och sätta betyg är således en lagstad-
gad del av en gymnasielärares uppdrag och en arbetsuppgift som ständigt finns närvarande i det 
vardagliga arbetet. Enligt Skolverkets rapport Likvärdiga betyg och meritvärden (2020a, s. 7) 
finns det stora skillnader i betygsättning mellan olika skolor. Det gör att en given prestation 
leder till olika betyg beroende på vilken skola eleven går på. Rapporten visar att lärarna klarar 
av sitt arbete med att sätta likvärdiga betyg på elevgruppsnivå, men att det saknas förutsätt-
ningar att uppnå likvärdighet mellan olika skolor och elevgrupper på nationell nivå. Skolverket 
menar att detta stämmer överens med hur lärarna själva ser på möjligheten att nå likvärdighet i 
det nuvarande betygssystemet.  
 
En viktig anledning till att betygen ska vara likvärdiga är att de är det främsta urvalsinstrumentet 
till högre utbildning (Samuelsson, 2017, s. 35). Betygsättningen är därför avgörande för elever-
nas möjligheter till vidare studier. Larsson (2019) kommer i sin doktorsavhandling Innerstads-
gymnasierna – en studie av tre elitpräglade gymnasieskolor i Stockholm och deras positioner-
ing på utbildningsmarknaden fram till att eleverna i sin iver att få bra betyg fokuserar mer på 
riktlinjer och instruktioner än på bildning i form av kunskapsfördjupning och reflektioner. 
Larsson menar att detta leder till att synen på kunskap bland eleverna på gymnasiet förändras 
från att vara bildningsinriktad till att bli mer instrumentell. Tidigare studier visar även att 
summativ bedömning kan bidra till stress och sämre självkänsla hos elever (Nordgren & 
Odenstad, 2017, s. 14; Harlen 2005, s. 210). 
 
Med grund i ovanstående ville vi som blivande gymnasielärare undersöka hur redan yrkesverk-
samma gymnasielärare uppfattar arbetet med summativ bedömning. Eftersom likvärdighet i 
betygssättning verkar vara svårt att uppnå och summativ bedömning tycks påverka eleverna 
valde vi att ha dessa två aspekter som främsta fokus när vi undersökte hur gymnasielärare 
uppfattar arbetet med summativ bedömning. 
 
Vår undersökning är en intervjustudie med fenomenografisk utgångspunkt. Genom att intervjua 
fem gymnasielärare och kategorisera samt analysera deras uttalanden har vi fått en bild av deras 
uppfattningar och upplevelser av arbetet med summativ bedömning, hur den kan göras mer 
likvärdig samt hur den påverkar eleverna. 
 
Vår förhoppning är att studien är av intresse, och kan bidra med nya insikter för praktiserande 
lärare, men även för rektorer, huvudmän och andra som i sin yrkesroll vill veta mer om gym-
nasielärares uppfattningar av arbetet med summativ bedömning. 
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Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att utifrån en fenomenografisk utgångspunkt undersöka gymnasielärares 
uppfattningar av arbetet med summativ bedömning. Vi har utifrån detta syfte utkristalliserat 
följande forskningsfrågor.  
 
Hur uppfattar gymnasielärarna arbetet med summativ bedömning? 

- Hur uppfattar gymnasielärarna att den summativa bedömningen kan göras 
mer likvärdig? 

- Hur uppfattar gymnasielärarna att den summativa bedömningen påverkar 
eleverna? 

Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras en bakgrund av det svenska skolsystemet samt hur det har utvecklats 
genom åren. Vidare presenteras vad som främjar en likvärdig betygsättning samt effekter av 
summativ bedömning. 

Det svenska skolsystemet 
I Sverige är det skolplikt för elever från förskoleklass upp till årskurs nio. Många elever väljer 
därefter att påbörja en treårig gymnasieutbildning. Det finns flera olika inriktningar, även kallat 
program, på gymnasiet. Ett program kan antingen vara yrkesförberedande eller högskole-
förberedande (Skolverket, 2021a). Går elever ett yrkesförberedande program kan de komma att 
behöva lägga till ett eller flera ämnen för att vara behörig att söka vidare till yrkeshögskola, 
högskola eller universitet (Skolverket, 2021a). I dagens skola får eleverna betyg från och med 
höstterminen i årskurs sex. Därefter får de terminsbetyg fram till vårterminen i årskurs nio då 
slutbetyget sätts. Slutbetyget i årskurs nio fungerar som ett urval inför gymnasieskolan 
(Skolverket, 2020b). Betygen sätts utifrån kunskapskraven som specificeras i respektive ämnes 
kursplan (Skolverket, 2020b). På gymnasiet får eleverna kursbetyg istället för terminsbetyg. 
Uppfyller eleven kraven för utbildningen vid utbildningens slut utfärdas ett examensbevis 
annars får hen ett studiebevis. Även gymnasiebetygen används för urval inför högre studier 
(Skolverket, 2021b). 

Betygssystemets utveckling 
Skolverket beskriver betygssystemets utveckling i sin rapport Likvärdiga betyg och merit-
värden (2020a, s. 26–28). Från det att grundskolan infördes på 1960-talet och fram till mitten 
av 1990-talet användes ett relativt betygssystem. Det innebar att betygssättandet skulle ske ut-
ifrån hur alla elever i hela Sverige i samma årskurs presterade baserat på en normalfördelnings-
kurva. En viss procentandel av eleverna skulle få ett visst sifferbetyg (1–5). Betygen syftade till 
att rangordna eleverna och var inte relaterade till något mål eller vad eleverna faktiskt kunde. 
Även om tanken var att eleverna skulle jämföras på nationell nivå var det vanligt att eleverna i 
varje klass jämfördes med varandra. Eftersom bara en viss andel av eleverna kunde få det högsta 
betyget kunde detta leda till att om en klass exempelvis hade många högpresterande elever 
kunde “femmorna ta slut” (Skolverket, 2020a, s. 26–28). 
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Enligt Skolverket (2020a, s. 28) var syftet med det relativa betygssystemet att säkerställa nat-
ionellt likvärdiga betyg. I betygssystemet som föregick det relativa fanns det externa bedömare 
men när det relativa betygssystemet infördes fick i stället lärarna en mer framskjuten position 
som betygsättare. Betygens likvärdighet skulle ökas genom samarbete mellan lärare inom 
samma ämne och i läroplanerna skrevs det in att gemensamma rättningar av prov, ämnes-
konferenser, fortbildning och samråd med gymnasieinspektörer skulle genomföras (Samuels-
son, 2017, s. 28–29). Även om systemet fungerade ganska bra som urvalsinstrument verkar det 
ha varit svårt att tillämpa och det uppstod legitimitetsproblem (Skolverket, 2020a, s. 28). 

Det målstyrda betygssystemet 
Klapp (2015, s. 118) redogör för det svenska betygsystemets utveckling. Hon beskriver att 
Sverige sedan 1994 har ett mål- och kunskapsstyrt betygssystem. Det finns mål som elever ska 
uppnå när de avslutat en kurs på gymnasiet och kunskapskrav som beskriver vad som ska vara 
uppfyllt för att nå olika betyg. Skillnaden gentemot det relativa betygssystemet är att elevernas 
prestationer ska sättas i relation till målen och inte till övriga klasskamraters prestationer. 
Lärarna gör sina bedömningar av elevernas kunskaper baserat på tolkningar av kunskapskraven. 
Tanken är att kunskapskraven ska bidra till att en rättvis och likvärdig bedömning görs. Dock 
har Skolverket understrukit att det är omöjligt att formulera så precisa kunskapskrav att 
betygsättningen kan bli likvärdig. En förutsättning för att betygen ska bli likvärdiga är därför 
att lärarna samtalar om kunskapskraven och genom sambedömning ökar likvärdigheten i 
betygsättningen. 
 
En avgörande aspekt för att betygssystemet ska fungera är enligt Samuelsson (2017, s. 31–32) 
att det finns en kollegial professionell tolkning kring betygssättning. Han skriver dock att det 
finns exempel på att samtal kring bedömning mellan ämneskollegor har minskat väsentligt 
medan arbetslagsarbete som sker på en ämnesövergripande nivå har ökat. Samuelsson menar 
att detta kan ha en negativ inverkan på den gemensamma kunskapssynen och bedömningen 
eftersom kunskapskraven är knutna till ämnena. I flera ämnen genomförs även nationella prov 
vars resultat särskilt ska beaktas vid betygsättning (SFS 2010:800). De nationella proven kan 
därför anses ha en normerande verkan på betygsättningen. 
 
Klapp (2015, s. 118) menar att medan det relativa betygssystemet syftade till att rangordna 
eleverna och fungera som urvalsinstrument skapades det nuvarande betygssystemet för att ge 
information om vilka kunskaper eleverna har och motivera dem till att prestera bättre. Att alla 
elever kan få högsta betyg är något som är tänkt att bidra till bättre prestationer. Det gör också 
att en årskull i teorin kan få avsevärt mycket högre betyg än den förra om eleverna uppvisar 
högre kunskaper (Skolverket, 2020a, s. 32–33). 
 
Vidare skriver Klapp (2015, s. 118–119) att när det målstyrda betygssystemet infördes var be-
tygsskalan på gymnasiet Icke Godkänd (IG), Godkänd (G), Väl Godkänd (VG) samt Mycket 
Väl Godkänd (MVG). Efterhand kritiserades betygsskalan för att inte differentiera eleverna 
tillräckligt och den gjordes om. Från och med läsåret 2012/2013 är de godkända betygen istället 
A, B, C, D och E där A är det högsta betyget. Om en elev inte når godkänt får den F och om det 
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inte finns något betygsunderlag alls får eleven streck (-). För betygen B och D finns inga speci-
fika kunskapskrav angivna utan för att en elev ska få B ska kunskapskraven för A vara uppfyllda 
till övervägande del och för att en elev ska få D ska kunskapskraven för C vara uppfyllda till 
övervägande del. Samuelsson (2017, s. 36–37) menar att de nya bokstavsbetygen tyder på en 
större central styrning för ökad likvärdighet samtidigt som det finns ett visst friutrymme som 
det förutses att lärarna kan hantera på ett professionellt sätt. 

Likvärdig betygsättning 
Skolverket (2020a, s. 22–25) menar att eftersom de som söker högre utbildning har betyg från 
gymnasieskolan från olika år behöver betygen vara jämförbara över tid. Om betyget inte är en 
korrekt avspegling av elevens kunnande utan är för högt eller för lågt i relation till vad eleven 
kan uppstår problem. Elever som får för höga betyg i förhållande till sina kunskaper kan felakt-
igt få utbildningsplatser som borde gått till andra elever samt riskerar att inte klara av den hög-
skoleutbildning de blir antagna till. Om eleverna istället får lägre betyg än de borde i förhållande 
till sina kunskaper är risken att de inte blir antagna till den högskoleutbildning de söker.  
 
För att öka likvärdigheten i den svenska skolan har det gjorts flera insatser som till exempel fler 
nationella prov, central rättning samt införande av bedömningsstöd (Skolverket, 2004, s. 5; 
Nordgren & Odenstad, 2017, s. 54). Skolverkets (2020a, s. 31) undersökningar visar dock att 
det finns övergripande problem med att få en likvärdig betygssättning. Det största problemet är 
hur betygsättningen skiljer sig mellan skolor. Skolverket (2020a, s. 30) framhåller även att 
förekomsten av så kallade ”snällbetyg” eller ”snäll-E” är stor. Det handlar om elever som trots 
att de får underkänt på nationella prov ändå får ett E i slutbetyg. Det finns starka incitament 
både för elev, lärare samt rektor och huvudman att vara generösa i betygssättningen. Eleven 
kan bli behörig för vidare studier, läraren upplevs som snäll och undviker extra arbete och 
skolan får bra resultat som gynnar rektor och huvudman. Även om bristen på likvärdighet ger 
särskilda problem vid just godkäntgränsen ser Skolverket att det finns avvikelser också vad 
gäller högre betygsnivåer.  
 
Enligt Skolverket (2016, s. 8) upplever lärare att en likvärdig betygssättning främjas av att det 
finns fler betygssteg. Trots att vi har det i dagens betygssystem visar en jämförelse som är gjord 
över tid att lärarna år 2015 upplevde att de satte mindre rättvisa betyg än de gjorde år 2009. 
Förklaringen till detta är enligt Skolverket den så kallade tröskelregeln som innebär att eleverna 
får det lägre betyget trots att hen uppnått alla krav utom ett på den högre nivån. Detta medför 
problem när en elev har en ojämn kunskapsprofil. Även andelen elever som upplever att de får 
rättvisa betyg minskade mellan 2009 och 2012. 

Effekter av summativ bedömning  
Summativ bedömning har olika inverkan på olika elever beroende på deras bakgrund och in-
dividuella förutsättningar (Klapp, 2015, s. 23). Klapp (2015, s. 155) skriver att betyg är ett 
dåligt verktyg för att ge information om hur det går med skolarbetet och för att motivera elever 
till ökat lärande. Det är framförallt lärarna, undervisningen och mötena i skolan som bidrar till 
motivation och mer lärande hos eleverna. De elever som själva ser betyg som något positivt är 
främst de som är högpresterande och får bra betyg. Harlen (2005, s. 210) menar också att 
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summativ bedömning kan orsaka ångest och provstress hos vissa elever som kan ge sämre 
självkänsla, sämre motivation och minskad lärandelust.  

Elever påverkas olika 
Skolverket (2016, s. 95–98) redovisar i sin rapport att elever på högskoleförberedande program 
är mer stressade än de på yrkesförberedande program. Skolverket menar att det troligtvis beror 
på att elever på högskoleförberedande program är i större behov av höga betyg för vidare stu-
dier. Stressen över betygen är den stress som är relaterad till skolan som har ökat mest mellan 
2009 och 2015. Andelen elever som upplever att det ställs för stora krav i skolan har ökat 
väsentligt under dessa år och även andelen som uppger att de ofta eller alltid känner sig 
stressade i skolan har vuxit (Skolverket, 2016, s. 95–98). Klapp (2015, s. 56) menar att olika 
personer hanterar stress på olika sätt. Vissa blir produktiva och effektiva av stress och andra 
reagerar tvärtom. De elever som hanterar stress på ett produktivt sätt kan vara avslappnade, 
fokusera på det positiva och arbeta hårt även vid stressfyllda tillfällen som summativ 
bedömning. Andra elever börjar vid samma tillfälle spänna sig, fokusera på det som går dåligt 
och skuldbelägga sig själva om de misslyckas. Larsson (2019, s. 199) ger exempel på detta när 
han skriver om hur lärare upplever att betygen påverkar eleverna. Han belyser att många lärare 
menar att ”betygsångesten” är som störst i slutet av terminerna och att elever som inte når de 
högre betygen faller i gråt. 
 
I sin forskningsöversikt om hur summativa bedömningar påverkar elevers lärande konstaterar 
Lundahl, Hultén, Klapp och Mickwitz (2015, s. 30) att såväl vuxna studenters som yngre ele-
vers motivation, lärande och prestationer påverkas negativt av summativ bedömning. De som 
påverkas mest negativt är de yngre lågpresterande eleverna och de som påverkas minst negativt 
är äldre högpresterande elever. Alltså verkar ålder, och därmed vana av att bli bedömd, samt 
prestationsförmåga ha stor betydelse för hur summativ bedömning påverkar deras motivation, 
lärande och prestationer. Detta leder till att summativa bedömningar riskerar att bidra till större 
klyftor mellan låg- och högpresterande elever. 

Motivation 
Klapp (2015, s. 17–22) förklarar att det finns både inre och yttre motivation som driver elever 
framåt. Den inre motivationen där eleven känner tillfredställelse över sin prestation är den som 
bidrar till djupinlärning och en vilja hos eleven att fortsätta utvecklas. Den yttre motivationen 
består istället av yttre belöningar såsom beröm eller betyg. Elever som främst drivs av yttre 
motivation riskerar att undvika utmaningar och istället välja den typ av uppgifter som hen vet 
att hen kommer att lyckas med. Klapp (2015, s. 17–22) framhåller att det är avgörande att elever 
vågar möta nya utmaningar som de riskerar att misslyckas med för att de ska lära sig och 
utvecklas. Skolverket (2016, s. 93) skriver också om hur lärare ser att elever har mer fokus på 
betyg och anstränger sig mer för att få höga betyg, men att en dålig prestation gör att deras 
motivation avtar. Lärarna upplever att eleverna arbetar hårdare när de får betyg. 

Grundläggande begrepp 

Summativ bedömning 
Klapp (2015, s. 16) definierar summativ bedömning som ”bedömning av lärande”. Det är en 
bedömning som sammanfattar elevens kunskaper vid ett visst tillfälle. Det kan antingen vara 
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prov eller andra examinerande tillfällen under läsårets gång eller betyg som sätts i slutet av en 
kurs eller vid terminsslut. Den summativa bedömningen kontrollerar att uppsatta kunskapsmål 
är uppfyllda (Grönlund, 2017, s. 94; Klapp, 2015, s. 15). 
 
Förutom att fungera som urvalsmetod används summativ bedömning även till att följa upp ut-
bildningar, återkoppla resultat till målsman och elev samt för kontroll av skolans arbete och 
ansvar (Harlen, 2005, s. 208; Klapp, 2015, s. 16). Den kan också ligga till grund för planering 
av ekonomiska och personella resurser. Summativ bedömning spelar alltså en viktig roll i det 
svenska skolsystemet och ställer krav på både eleven, läraren samt på den enskilda skolan 
(Harlen, 2005, s. 208; Klapp, 2015, s. 16). Trots att bedömningsformen fått mycket kritik anses 
den ändå vara en välfungerande urvalsmetod till högre studier (Klapp, 2015, s. 155). 

Likvärdig bedömning 
Enligt lag ska utbildningen vara likvärdig, oavsett var i landet den ges (SFS 2010:800). Även 
den summativa bedömningen ska vara likvärdig och lärarna har krav på sig att genomföra den 
på ett allsidigt sätt (Skolverket, 2018, s. 16). Skolverket (2004, s. 13) menar att detta är styr-
systemets svåraste fråga. De skriver i sin rapport Likvärdiga betyg och meritvärden (2020a, s. 
22–25) att Sverige är relativt unikt i världen i det hänseende att antagningen till universitet och 
högskola i huvudsak baseras på de betyg som lärarna sätter. Eftersom gymnasiebetygen ligger 
till grund för behörighet och urval till högre studier är det viktigt att de är rättvisande. Betygen 
behöver även vara likvärdiga för att de ska avspegla vilken nivå elevens kunnande ligger på, 
oavsett var i landet eleven bor eller vilken skola eleven går på. 
 
Nordgren och Odenstad (2017, s. 51–52) menar att för att få en likvärdig bedömning är det 
avgörande att veta vad som ska betygsättas. Det är elevens enskilda prestation, utan jämförelse 
med andra, som ska ligga till grund för betygssättningen. Faktorer såsom uppförande, närvaro 
och aktivt deltagande ska inte vara betygsgrundande. 

Sambedömning 
Enligt Skolverket (2013, s. 8–11) ställer det målstyrda betygssystemet vi har i Sverige höga 
krav på lärarna när det kommer till analys och tolkning av styrdokument, elevers prestationer 
och det samlade betygsunderlaget. Sambedömning innebär att lärarna på något sätt samarbetar 
kring bedömning och betygssättning. Det kan vara ett sätt att underlätta bedömningsarbetet och 
förbättra likvärdigheten. Skolverket (2013, s. 33) skriver att även om det inte finns ett stort stöd 
i forskningen för att lärarna blir mer överens om ett visst betyg på en uppgift verkar sam-
bedömning leda till att samsyn och likvärdighet uppnås på längre sikt. Även om sambedömning 
kan genomföras på många olika sätt är det viktigt att konkreta elevarbeten ligger till grund för 
arbetet och att klimatet i gruppen tillåter att olika åsikter förs fram. För att sambedömningen 
ska vara så framgångsrik som möjligt bör den bland annat genomföras strukturerat samt in-
kludera en variation av elevarbeten när det kommer till prestationsnivå och elevens bakgrund. 
Lärarna bör också nyttja de bedömningsstöd som finns på ett flexibelt vis. Därtill har det visat 
sig positivt att lärare sambedömer i olika konstellationer, både på den egna skolan och med 
lärare på andra skolor. 
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Matriser 
I en matris framkommer det kriterier samt kvalitativa nivåer (Grönlund, 2020). Vidare beskriver 
Grönlund (2020) att bedömningsmatriser kan användas som ett stöd för läraren vid bedömning. 
Den kan även användas av elever under pågående arbete som stöd för planering samt för 
kontroll om hen anser att alla målen är uppfyllda före inlämning. Genom att arbeta med matriser 
ökar transparensen mellan lärare och elev kring vad det är som ska uppnås. Det kan i sin tur 
minska elevers oro och prestationsångest. Matriserna kan även underlätta för läraren när hen 
ska ge återkoppling till elever då finns det en tydlig utgångspunkt. 
 
Klapp skriver i Skolverkets stödmaterial Att planera, bedöma och ge återkoppling – stöd för 
undervisning (2020, s. 51–52) att hur lärarna väljer att arbeta med matriser påverkar vilken 
effekt de har. Att använda bedömningsmatriser av summativ karaktär som innehåller betyg vid 
mindre moment kan vara problematiskt om dessa sedan används som en grund för 
betygssättningen. Hon menar att den typen av användning kan leda till att bedömningen inte 
blir så allsidig som bedömningen bör vara. Om en matris däremot används som ett verktyg för 
formativ bedömning med syfte att stödja eleven kring hens styrkor och utvecklingsområden för 
att kunna anpassa undervisningen utifrån elevens förutsättningar kan det främja elevens lärande. 
Denna typ av användning kan hjälpa eleven att förstå vad hen behöver utveckla. Ett sådant 
underlag kan också användas som stöd vid samtal med vårdnadshavare och elev. 

Formativ bedömning  
Formativ bedömning beskrivs som ”bedömning för lärande” (Harlen, 2005, s. 207; Klapp, 
2015, s. 15). Den syftar till att ge eleverna kontinuerlig och framåtsyftande feedback under tiden 
de arbetar med en viss uppgift. Feedbacken ska främja deras lärande och hjälpa eleverna att 
utveckla sina kunskaper. I det formativa arbetet läggs fokus på betyg och poäng åt sidan (Klapp, 
2015, s. 16).  
 
Klapp (2015, s. 16). skriver att det har visat sig att om summativ och formativ bedömning ges 
vid ett och samma tillfälle tenderar eleven att endast fokusera på den summativa bedömningen 
och blir då inte mottaglig för den feedback som hen får. Eleverna lär sig dock mer och presterar 
bättre om de utöver betyg även får mer utförlig feedback. Hattie och Timperley (2007, s. 82) 
menar att feedback i kombination med tydliga instruktioner ökar chanserna för ett bättre lä-
rande. Det är viktigt att eleverna blir medvetna om syftet med lektionen eller arbetsuppgiften. 
 
Levinsson, Hallström och Claesson (2013, s. 119–120) belyser den granskning som OECD 
genomförde år 2005 vilken visade att lärare uppfattar nya bedömningsmetoder som tidskrä-
vande. Det visade sig att även lärare som såg fördelar med formativ bedömning hade en motvilja 
mot att implementera det och ändra sina bedömningsmetoder på grund av upplevd tidsbrist. Det 
blir problem när den summativa och formativa bedömningen ses som konkurrerande arbetssätt. 
Det kan hämma lärare att bryta gamla vanor av ett summativt arbetssätt. 
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Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för studien. De nedanstående 
studierna belyser likvärdighet och sambedömning, strategier som används vid bedömning samt 
elevpåverkan. 

Likvärdighet och sambedömning 
I sin bok Bedömning, betyg och lärande lyfter Klapp (2015) flera olika studier som hon gjort 
tillsammans med andra forskare. Bland annat skriver hon att likvärdigheten blir lidande om 
skolor och enskilda lärare inkluderar fler aspekter i sin bedömning än de som finns i 
kunskapskraven. Hon framhåller att det förekommer en form av kompensatorisk bedömning i 
skolor där många av eleverna kommer från familjer med lågutbildade föräldrar. Studien visar 
att även om dessa elevers kunskaper är lägre tenderar de att bedömas högre eftersom lärare har 
större benägenhet att väga in deras socioemotionella kompetenser. Förklaringen till den 
kompensatoriska betygssättningen för elevgruppen kan vara att motivera eleverna till att fort-
sätta med studierna samt att de inte ska tappa sin drivkraft och sitt intresse att lära (Klapp, 2015, 
s. 74–75, 77). 
 
Klapp (2015, s. 77) kommer fram till att likvärdigheten i den summativa bedömningen påverkas 
av vilka elever som går på skolan och hur klassammansättningen ser ut. Lärarnas uppfattning 
om elevernas kunskapsnivåer baseras på skolans elever och på vilken nivå de presterar. Det blir 
därför utgångspunkten vid betygssättning. Det är svårt för lärare i dagens betygssystem att veta 
hur elever i andra lärares klasser presterar. Detta kan därför leda till att om en duktig elev går i 
en klass med lågpresterande elever får hen högre betyg än om hen går i en klass med hög-
presterande elever. 
 
Klapp (2015, s. 76) hävdar i sin bok att den friskoleeffekt som innebär att mindre skolor som 
utsätts för konkurrens betygssätter sina elever högre än andra skolor ”försvann” när hon analy-
serade materialet i en av sina studier. Hon menar att förklaringen till friskoleeffekten är att 
eleverna som går på friskolor i större utsträckning har högutbildade föräldrar och eleverna får 
då ett ökat stöd i deras skolarbete från hemmet. När många elever har ett starkt stöd från hemmet 
blir det en så kallad kamrateffekt som bidrar till högre betyg. 
 
Jönsson och Thornberg (2014) har skrivit en artikel om sambedömning som redskap för lik-
värdig bedömning i skolan. De kommer fram till att flertalet kommuner har gjort stora sats-
ningar på sambedömning men i många fall handlar det mer om att främja lärarnas kompetens 
än om att betygen ska bli mer likvärdiga (Jönsson & Thornberg, 2014, s. 386). Författarna me-
nar att det finns en risk med att ha för stor tilltro till att sambedömningen är lösningen för att nå 
en likvärdig bedömning om den endast används vid enstaka tillfällen som till exempel vid nat-
ionella prov. Om lärare däremot använder sambedömning kontinuerligt kan det stärka deras 
bedömningskompetens (Jönsson & Thornberg, 2014, s. 398). 

Strategier vid bedömning 
Becevic (2011) har skrivit sin licentiatavhandling utifrån grundad teori om lärares bedömningar 
i matematik på gymnasiet. Studien genomfördes genom intervjuer med 15 lärare från fem olika 
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gymnasieskolor samt sju fokusgrupper. Becevic (2011, s. 39, 77) kommer fram till att lärarna 
använder sig av åtta olika strategier i bedömningssammanhang; den intuitiva, den inväntande, 
den kontinuerliga, den likvärdiga, den målinriktade, den provinriktade, den undervisnings-
relaterade samt självbedömningen. Han menar att det finns både likheter och skillnader i de 
olika strategierna. De gemensamma nämnarna är närvaro, egna prov samt nationella prov. 
Lärarnas undervisning, genomgångar samt egna prov påverkas dock av vilken strategi som 
lärarna använder sig av. Studien visar alltså att lärarnas sätt att resonera, reflektera och agera 
utifrån bedömningssystemet färgas av deras egna strategier (Becevic, 2011, s. 87). 
 
Becevic (2011, s. 90) konstaterar att trots att det finns styrdokument kring bedömning och be-
tygssättning varierar bedömningsstrategierna mellan lärare och skolor. Han kommer fram till 
att en orsak till att detta sker är de olika kulturer som råder på skolorna. Nyblivna lärare socia-
liseras in i det sätt att bedöma som råder på skolan där de arbetar. Han menar att även om en 
lärare sedan innan har ett annat synsätt är det svårt att trotsa den bedömningskultur som råder 
på skolan. Lärarna hamnar i valet mellan egna och kollegiala tolkningar av styrdokumenten, 
skolans bedömningspolicy, individuella och kollegiala handlingar, bedömningsformer, bedöm-
ningsmetoder, bedömningsobjekt samt bedömningssätt (Becevic, 2011, s. 81). 
 
Sjöberg, Ingerman och Nyberg (2018) har gjort en fenomenografisk studie om kvalitativa skill-
nader i lärares samtal om bedömning och elevers kunnande i naturvetenskap. I studien definie-
rar de tre olika förhållningssätt som lärarna har; instrumentellt, relationellt samt ett ömsesidigt 
samspelande. De kommer fram till att det fokus som lärarna har på att sammanväga elevers 
kunnande till ett betyg kan leda till ett instrumentellt förhållningssätt till bedömning från lärar-
nas håll. De menar att i ett instrumentellt förhållningssätt till bedömning blir tolkningen av 
kunskapskraven splittrad vilket gör att det fokuseras mer på respektive del än på själva helheten. 
Det relationella förhållningssättet innebär enligt dem att lärarna relaterar elevernas kunnande i 
naturvetenskap till bedömningsprocessen och vice versa. Det kan ta sig uttryck i att läraren 
bedömer att eleven visar den kunskap som läraren har förväntat sig, men att det inte är precis 
det som står i kunskapskraven. Det ömsesidigt samspelande förhållningsättet uppstår där under-
visning och bedömning upplevs som beroende av varandra och elevernas kunskap relateras till 
den undervisning som skett. De kommer fram till att det vanligaste förhållningssättet är det 
instrumentella där fragmenterad kunskap är i centrum vilket kan leda till att innebörden av kun-
skap i, och om, naturvetenskap blir förenklad. 
 
I sin slutsats skriver Sjöberg m.fl., (2018, s.79) att lärarna har ett ansvar att beakta bedömning-
ens olika syften. När det förekommer svårigheter att hantera både den summativa och den for-
mativa bedömningen tenderar den summativa bedömningen att ta över. Detta beror på att be-
tygssättning är reglerad i lag medan det inte finns någon sådan reglering kring elevers rätt till 
feedback eller lärares utveckling av undervisningen. Det är främst det formativa arbetet och en 
kollegial samsyn som främjar en likvärdig bedömning. Då den summativa bedömningen tende-
rar att ta en större plats riskerar likvärdigheten att minska. 
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Elevpåverkan 
Larsson (2019, s. 34, 51) har en etnografisk utgångspunkt när han i sin avhandling studerar hur 
tre elitpräglade gymnasieskolor i Stockholm hanterar konkurrensen på gymnasiemarknaden, 
hur elevernas val av gymnasieskola kan tolkas samt hur eleverna formas och socialiseras i 
kontakt med skolan. Han skriver att det finns skillnader mellan elevers syn på hur kunskap och 
betyg ska uppnås. En del elever värderar att bli bildningsorienterade medan andra elever med 
en mer instrumentell inställning till skolan snarare har som mål att få så höga betyg som möjligt 
genom att följa riktlinjer och instruktioner. Han understryker att det finns ett spektrum av olika 
typer av elever mellan dessa två ytterligheter. De elever som har en instrumentell syn kan se 
det som problematiskt med bildningsinslag i undervisningen eftersom det kan göra det svårare 
för dem att se vilka läroplansmålen är. Av de instrumentellt inriktade eleverna får lärarna 
detaljerade frågor om bland annat förtydliganden av definitioner, formalia eller disposition. 
Utöver det kan de få frågor kring hur de ska göra för att få A eller vilka delar som är viktigast i 
betygsättningen. Två lärare i studien menar att eleverna idag är mer inriktade på vad som står i 
kunskapskraven och ställer frågor kring hur de ska göra för att få högre betyg (Larsson, 2019, 
s. 194). I de intervjuer Larsson (2019, s.197) gör med elever ser han dock att eleverna ofta kan 
problematisera kring betygens egenvärde och förstå att aspekter såsom kunskap och bildning 
kan vara mer betydelsefulla än betyg. 
 
Vidare beskriver Larsson (2019, s. 201, 205) att elever ger varandra råd om att lära sig hur 
systemet fungerar för att få höga betyg. De menar att betygen inte avspeglar hur mycket man 
kan utan hur väl man hanterar systemet. Eleverna som Larsson intervjuat berättade hur de 
gjorde för att få bättre studieresultat genom att de försökte lära sig hur lärarna fungerar och vad 
de vill ha för svar för att sedan studera på olika sätt i olika kurser med olika lärare. Han kommer 
dock fram till att de elever som fick högst betyg var de som uppfattades vara både bildnings-
anpassade och instrumentella (Larsson, 2019, s. 207).  

Sammanfattning av forskningsläget 
Den tidigare forskningen visar bland annat att andra aspekter än kunskapsnivån ligger till grund 
för betygssättning, på vilket sätt sambedömning kan öka likvärdigheten, att lärarna har olika 
bedömningsstrategier samt att elever påverkas olika av summativ bedömning. Ingen av de stu-
dier som redovisas ovan har lärarnas perspektiv och uppfattningar som främsta syfte. Mot bak-
grund av detta kan det därför anses aktuellt att undersöka hur lärare uppfattar arbetet med den 
summativa bedömningen, hur likvärdigheten kan förbättras samt hur elever påverkas. 

Metod 
I detta avsnitt presenteras den metodologiska utgångspunkten för studien samt de urval och 
avgränsningar som har gjorts. Tillvägagångssättet för datainsamling preciseras och den feno-
menografiska analysen beskrivs. Kapitlet avslutas med de etiska överväganden som gjorts i 
samband med studien samt metodkritik. 
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Avgränsningar 
Genom syftet avgränsades studien till att undersöka hur gymnasielärare uppfattar arbetet med 
summativ bedömning. De intervjuade lärarna undervisar i svenska, svenska som andraspråk, 
historia och samhällskunskap. Det innebär att uppfattningar från exempelvis högstadielärare 
eller lärare i andra ämnen på gymnasiet inte omfattades av studien. I studien lades ingen vikt 
vid att undersöka hur respondenternas kön eller ålder påverkade deras upplevelser och 
uppfattningar. Vi undersökte och diskuterade inte heller hur skillnader mellan olika kommuner, 
storlek på skolan eller hur olika typer av elevgrupper skulle kunna påverka respondenternas 
uppfattningar. 

Fenomenografi 
Studien utgår från en fenomenografisk forskningsansats. Målet med en fenomenografisk metod 
är att beskriva olika uppfattningar av fenomen. Det viktiga är hur fenomen framstår för de 
intervjuade, inte hur något egentligen är (Larsson, 1986, s. 13). Det finns ingen allmän syn av 
fenomenen eller några kausala samband, desto viktigare är istället att så många olika 
uppfattningar som möjligt kommer fram. Ur en fenomenografisk synvinkel kan en uppfattning 
ses som vad som är självklart för en, vad man är övertygad om eller tar för givet (Larsson, 1986, 
s. 21). Genom att analysera transkriberade underlag från intervjuer och sedan sammanställa och 
kategorisera de olika uttalandena kan en spännvidd av hur företeelser förstås på olika sätt 
observeras. I analysprocessen kartläggs uppfattningarna och dess förhållande till varandra och 
till de fenomen som undersöks. 
 
Huvudfokus för vår studie är alltså att skildra några gymnasielärares verklighet och deras olika 
uppfattningar om arbetet med summativ bedömning. Det betyder att vi i vår analys av 
intervjuerna med dem skildrar hur de faktiskt uppfattar omvärlden och betydelser av detta. I 
studien undersöks deras uppfattningar utan att det läggs någon vikt vid deras tolkningar. 
Eftersom uppfattningar om ett visst fenomen kan se ut på många olika sätt beroende på vad som 
knyts till fenomenet finns det inga svar som kan betraktas som rätt eller fel. 

Metodmotivering 
Enligt Larsson (1986, s. 26–29) används vanligtvis längre djupintervjuer som datainsamlings-
metod för fenomenografisk forskning. Detta eftersom det ska finnas tid och utrymme att ut-
veckla svaren samt att informanten själv ska få möjlighet att lyfta upp det hen finner är av vikt 
för ämnet. På grund av denna studies omfattning ansåg vi att det inte var möjligt tidsmässigt att 
utföra längre djupintervjuer. Eftersom transkribering och analys är tidskrävande finns det en 
risk att analysen inte blir tillräckligt djup om det insamlade materialet är för stort i förhållande 
till tillgänglig tid. Ytliga analyser tar enligt Larsson (1986, s. 30) bort syftet med kvalitativa 
studier eftersom det inte framkommer någon ny information utan endast bekräftar det man 
sedan tidigare kände till eller kunde anta. Eftersom syftet med intervjuerna är att se okända 
mönster kring människors resonemang, tankar och uppfattningar krävs det därför att antalet 
deltagare anpassas till den tid som finns tillgänglig för studien (Larsson, 1986, s. 30–31). Det 
finns flera studier i samma omfattning som vår, exempelvis Kjell och Stenberg (2018), Lavén 
(2018) och Ulvenstål (2019) som är genomförda utifrån en fenomenografisk ansats. I dessa 
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studier har de gjort fem till sju semistrukturerade intervjuer. Med stöd i detta valde vi samma 
tillvägagångsätt.  

Enligt Dahlgren och Johansson (2015, s. 166) är fenomenografiska intervjuer semistrukture-
rade, indelade i olika teman och antalet frågor begränsade. Vår intervjuguide (bilaga 1) 
utformades utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Till varje forskningsfråga gjorde vi 
underfrågor. Intervjuguiden delades in i fyra olika teman: lärarens bakgrund, arbetet med 
summativ bedömning, likvärdighet, elevpåverkan. Semistrukturerade intervjuer är mer flexibla 
i sin karaktär jämfört med strukturerade och det finns möjlighet att ställa följdfrågor. Följd-
frågorna kan vara av typen ”Kan du utveckla det?” eller ”På vilket sätt då?” Även frågornas 
följd kan anpassas utifrån samtalet. Den här formen av intervju bygger på att informanten ska 
få utveckla sina uppfattningar och synpunkter. Det är därför viktigt att intervjuaren visar att hen 
är intresserad och det kan ske genom att humma med eller nicka instämmande. I forsknings-
projekt där semistrukturerade intervjuer används ges även möjligheten för den forsknings-
ansvarige att vid behov ändra och utveckla frågorna under insamlingens gång (Dahlgren & 
Johansson, 2015, s. 166; Denscombe, 2018, s. 269). Vi valde att lägga till en fråga i slutet av 
intervjun som gav lärarna möjlighet att själva lyfta upp frågor eller åsikter som de bedömde 
vara viktiga kopplade till summativ bedömning. 

En fördel med intervjuer är att de är förhållandevis enkla att genomföra, det är lätt att komma 
informanten in på djupet genom följdfrågor och det krävs inte mycket utrustning (Denscombe, 
2018, s. 292). Eftersom vi på grund av pandemin inte ville utsätta våra informanter för onödig 
kontakt eller resor genomfördes intervjuerna digitalt. Att genomföra intervjuer digitalt med 
visuell kontakt har samma för- och nackdelar som att genomföra intervjun ansikte mot ansikte 
(Denscombe, 2018, s. 287). 

Studiens tillvägagångssätt 
Vi kontaktade en arbetslagsledare på en skola och frågade om det var möjligt att samarbeta med 
skolan i vår kommande uppsats. Hen lyfte frågan vidare till rektor. Efter godkännande skicka-
des ett mejl ut till medarbetare på skolan med frågan om de ville delta i en intervjustudie. När 
vi efter påminnelser endast hade fått in ett fåtal anmälningar gick vi istället vidare med att kon-
takta fler lärare utanför den aktuella skolan via vårt kontaktnät. När vi hade fått ihop fem del-
tagare skickade vi ut ett mejl med information om studien samt tidsbokning för intervjuerna 
(bilaga 2). 

Pilotstudie 
För att säkerställa att intervjuguiden var välfungerande och att den skulle besvara våra 
forskningsfrågor genomförde vi en pilotstudie innan intervjuerna påbörjades. Denscombe 
(2018, s. 242) menar att en pilotstudie alltid bör genomföras för att forskaren ska känna sig 
säkrare vid datainsamlingstillfället. En pilotstudie ger möjlighet att förändra och förbättra un-
derlaget innan studien påbörjas.  
 
I vår undersökning gjorde vi två pilotintervjuer. Den första genomfördes med en pensionerad 
lärare. Efter viss korrigering av intervjuguiden gjordes den andra intervjun med en yrkes-
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verksam lärare. Den andra pilotintervjun gav upphov till ytterligare justeringar av intervju-
frågorna. Genom pilotstudien såg vi att antalet frågor och svarens omfattning var lämpliga uti-
från avsatt tid för kommande intervjuer. Pilotintervjuerna spelades inte in och transkriberades 
därför inte heller. 

Intervjuerna 
Som tidigare nämnts genomfördes alla intervjuer via videosamtal. Datainsamlingen utfördes 
genom semistrukturerade intervjuer (bilaga 1) med lärare från fyra olika gymnasieskolor i 
västra Sverige. Med tanke på den tid vi hade till vårt förfogande samt studiens omfattning 
genomförde vi fem intervjuer. Varje intervju pågick 35–45 minuter. Vi båda som genomförde 
studien deltog under samtliga intervjuer. En av oss ansvarade för att hålla i intervjun och ställa 
frågor medan den andra huvudsakligen antecknade eventuella frågor och reflektioner samt 
spelade in ljudet från samtalet. I de flesta intervjuer ställde den av oss som varit åhörare 
kompletterande frågor mot slutet av intervjun. Genom att strukturera arbetet på detta vis fick vi 
båda god kännedom om allt som sades under intervjuerna inför kommande analys. Arbetssättet 
bidrog även till att vi efter intervjuerna kunde hjälpas åt att förtydliga oklarheter kring 
information eller om något i deltagarnas svar var otydligt. Eftersom intervjuerna var 
semistrukturerade kunde vi kalibrera intervjuguiden något under datainsamlingens gång. Några 
frågor formulerades om och ett par frågor lades till. Justeringarna syftade till att göra frågorna 
lättare att förstå för intervjupersonerna och svaren mer fokuserade på de fenomen som vi ville 
undersöka. Samtliga intervjuer genomfördes under vecka 15 på tider som deltagarna själva hade 
bokat in via ett webbverktyg för tidsbokning. 

Urval 
Vi valde att använda oss av ett så kallat bekvämlighetsurval. Detta främst på grund av att det är 
svårt att få tag i lärare som kan vara respondenter i och med den rådande pandemin och den 
förhöjda arbetsbelastning som den medför. Bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer 
informanter som finns nära till hands (Denscombe, 2018, s. 71). Ofta förekommer denna typ av 
urval i studier som har en begränsad budget eller begränsat med tid (Denscombe, 2018, s. 71). 
För att få deltagare till vår studie kontaktade vi lärare som vi sedan tidigare haft kontakt med.  
 
I vår studie deltog fem gymnasielärare, två kvinnor och tre män, se tabell 1. Namnen är fiktiva. 
 

Tabell 1. Presentation av informanter. 
Informanter Skola Antal år i yrket Ämnesbehörighet 
Anders 1 6 år Historia och samhällskunskap 
Elton 2 15,5 år Svenska och svenska som andraspråk 
Ebba 1 10 år Svenska och historia 
Alice 3 13,5 år Svenska och historia 
Jesper 4 5 år Historia och samhällskunskap 

 

Fenomenografisk analys 
I direkt anslutning till att vi hade genomfört intervjuerna transkriberades materialet för att på 
ett lättare sätt kunna sammanställa ett resultat. Därefter analyserade och kategoriserade vi de 
uppfattningar av arbetet med summativ bedömning som gymnasielärarna gav uttryck för i 
intervjuerna med hjälp av en fenomenografisk analysmetod. 
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Dahlgren och Johansson (2015, s. 166–171) beskriver en av flera modeller för att analysera 
material utifrån en fenomenografisk ansats. Deras modell är uppdelad i sju steg men de fram-
håller att stegen hänger samman genom hela analysarbetet. Nedan följer en kort beskrivning av 
de sju stegen samt hur vi valde att använda dem. Första steget handlar om att bekanta sig med 
materialet. Detta gjordes dels genom att en av oss var medlyssnare och aktivt reflekterade kring 
vad som sades under intervjun, dels genom transkriberingen men även genom att utskrifterna 
lästes igen.  
 
I det andra steget påbörjas analysen. Att en av oss var medlyssnare bidrog till att analysarbetet 
indirekt påbörjades parallellt med intervjuerna. Vi fortsatte med att markera det mest signi-
fikanta i de uttalandena som lärarna gjort under intervjuerna utifrån våra valda fenomen. Detta 
gjordes genom att vi tillsammans gick igenom intervjuerna och efterhand skapade preliminära 
kategorier allt eftersom vi hittade signifikanta uttalanden. När vi hade gått igenom alla inter-
vjuer hade 20 sådana kategorier skapats där vissa uttalanden tillsvidare placerades i två eller 
fler kategorier. Därefter sammanställde vi de utvalda uttalandena i respektive kategori i ett se-
parat dokument. 
 
Steg tre handlar om jämförelse mellan uttalandena som markerats i steg två. Vi gick återigen 
igenom materialet för att urskilja likheter och skillnader. I det fjärde steget grupperade vi lik-
heterna och skillnaderna som vi fann i steg tre. I det femte steget är likheterna i centrum. Vi 
läste de utvalda uttalandena flera gånger tillsammans för att hitta en bakomliggande kärna. 
Samtidigt som vi gjorde detta placerades liknande uttalanden samman i mer konkretiserade 
kategorier. Två olika uttalanden från samma person som rörde skilda teman blev del av olika 
kategorier. Vid det här laget hade vi arbetat fram fem kategorier. Det sjätte steget innebär namn-
givning av de olika kategorierna. Genom att namnge kategorierna blev det än mer tydligt vad 
som var mest signifikant i vårt material. 
 
Dahlgren och Johansson (2015, s. 170) beskriver att det sjunde steget innebär att alla uttalanden 
från steg två granskas igen och jämförs med varandra för att undersöka om de passar in i flera 
kategorier. Genom att göra detta kan man sedan slå samman flera kategorier till en. Detta steg 
genomförde vi istället löpande från steg två och framåt genom att sortera och omsortera re-
sultatet till dess att kategorierna blev stabila. Målet är att kategorierna ska ha ett tydligt för-
hållande till fenomenet och till varandra samt vara så få som möjligt. De fem kategorierna som 
mejslades fram karaktäriseras genom vad de innehåller respektive vad de inte innehåller i för-
hållande till de fenomen som studien undersöker. 

Etiska förhållningssätt och ställningstaganden 
Denscombe (2018, s. 438) belyser fyra forskningsetiska huvudprinciper som ska efterföljas vid 
samhällsvetenskapliga undersökningar. Dessa innebär att deltagarnas intressen ska skyddas, att 
deltagandet ska vara frivilligt och att de ska ha fått ge sitt samtycke till att delta, att studien 
bedrivs med vetenskaplig integritet och undviker falska förespeglingar samt att den ska följa 
nationell lagstiftning. Även Vetenskapsrådet (2017, s. 27, 40–41) behandlar dessa principer i 
sina riktlinjer för forskarens etik. 
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Informationskravet innebär att deltagarna i undersökningen ska få kännedom om studiens syfte 
samt att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan dra tillbaka sitt deltagande utan att 
ge någon anledning (Stukát, 2011, s. 139). Deltagarna ska även få information om vilka de 
ansvariga är samt hur studien är upplagd och hur materialet kommer att användas (Stukát, 2011, 
s. 139). I denna studie fick alla deltagare, inför intervjutillfällena, skriftlig information om stu-
dien i form av ett följebrev (bilaga 2).  I följebrevet beskrevs syftet med studien, tillvägagångs-
sättet, att deltagandet var frivilligt, hur datan skulle komma att behandlas samt hur resultaten 
av studien skulle komma att presenteras. I följebrevet fanns även våra kontaktuppgifter. När 
intervjun ägde rum upprepades samma information muntligen. 
 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien ska ge sitt samtycke till att delta i under-
sökningen (Stukát, 2011, s. 139). Det ska vara frivilligt att delta i en studie och informanten 
bestämmer själv på vilka villkor hen vill delta. Informanten kan när som helst avbryta sitt del-
tagande utan att ange orsak och ett avbrott får inte påverka informanten negativt (Stukát, 2011, 
s. 139). Vi säkerställde att alla informanter tagit del av följebrevet och dess information gällande 
samtycke i början av varje intervju.  
 
Nyttjandekrav innebär att data från studien inte får användas till annat än det som angetts för 
deltagarna (Stukát, 2011, s. 140). Datan får inte heller användas, utnyttjas eller lånas ut för 
kommersiellt ändamål (Stukát, 2011, s. 140). I följebrevet informerade vi om att intervjuerna 
skulle komma att transkriberas samt att ljudfilerna skulle komma att raderas efter studiens slut.  
 
Konfidentialitet innebär att de som är ansvariga för forskningen har ett ansvar att ta hänsyn till 
deltagarnas anonymitet (Stukát, 2011, s. 139). Det innebär att data som kan knytas till en enskild 
individ inte får lov att redovisas. Alla som arbetar med en studie har tystnadsplikt och uppgifter 
kopplade till deltagarna måste hanteras, förvaras samt presenteras så att de inte kan identifieras 
av utomstående (Stukát, 2011, s. 139). I denna studie skyddas deltagarnas intressen genom att 
deras svar anonymiseras när resultaten redovisas. Det anges inte vilken skola den aktuella 
läraren arbetar på utan uppger endast ett stort geografiskt område. Även denna information 
framkom i följebrevet. 

Metodkritik 
Fenomenografin och dess syfte att belysa uppfattningar, attityder och känslor skiljer sig från de 
klassiska vetenskapliga undersökningssätten som fokuserar på objektivitet, analys och mätning. 
Detta kan ses som en styrka, men de forskare som inte delar inställningen kan istället se det 
som en svaghet (Denscombe 2018, s. 198). Inom fenomenografin läggs det stor vikt vid att 
noggrant och detaljerat skildra de beskrivningar som framkommer. Att analysera vardagliga 
händelser genom uppfattningar, attityder och känslor kan ses som oviktigt av vissa forskare 
som menar att det finns större frågor och problem att fokusera på (Denscombe 2018, s. 187, 
198). Enligt Dahlgren och Johansson (2015, s. 162) syftar fenomenografin att ”bidra till en 
fördjupad förståelse både av det mänskliga lärandet och av de sätt att förstå omvärlden som är 
ett resultat av lärandet.” 
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Gällande bekvämlighetsurval som urvalsmetod kan det ses som en enkel väg till att hitta in-
formanter och vissa menar att detta inte hör ihop med god forskning. Dock kan det, om det 
används på rätt sätt och inte med enkelheten i främsta fokus, vara välfungerande (Denscombe 
2018, s. 71–72). Larsson (1986, s. 29–30) lyfter fram att det inte är nödvändigt att använda sig 
av slumpen i kvalitativa studier. Han menar att det snarare är viktigare att de som intervjuas är 
ordentligt insatta i det som studien handlar om. Huvudfokus med vår studie är att skildra ett 
antal lärares olika uppfattningar om fenomenet summativ bedömning och därmed inte att få 
fram generaliserbara resultat. Eftersom studien har ett begränsat urval på fem intervjuer och 
resultatet är en produkt av vår tolkning av lärarnas intervjusvar kan inte heller resultatet anses 
vara generaliserbart. Denscombe (2018, s. 198, 422) framhåller att så ofta är fallet för en 
kvalitativ undersökning då det är vanligt att underlaget baseras på ett relativt litet urval. 
Generaliserbarheten är inte fenomenografers främsta syfte, det kan dock finnas kritik mot 
avsaknaden av generaliserbarhet från andra typer av forskare.  
 
Enligt Denscombe (2018, s. 277–278, 293) är en nackdel med intervjuer validiteten. Det är inte 
säkert att den information som informanten uppger överensstämmer med hur de faktiskt agerar 
eller uppfattar ett visst fenomen. Det är då en fördel att kunna ställa följdfrågor och be in-
formanten att vidareutveckla sina svar. En annan risk vid intervjuer är att informanten kan bli 
påverkad av den forskningsansvariges kön, ålder, etnicitet samt hur hen ställer frågorna. Detta 
kallas för intervjuareffekten. Effekten blir extra framträdande vid känsliga frågor och kan då 
påverka hur mycket informanten är villig att berätta. Det finns en risk att informanten svarar 
vad hen tror att den forskningsansvarige vill höra. Då vi i vår studie var två som höll i intervju-
erna blev inte alla respondenter intervjuade av samma person. Det är möjligt att detta kan ha 
påverkat resultatet med tanke på intervjuareffekten. Det vi dock ser som en fördel är att vi både 
deltog vid samtliga intervjuer och då hade möjlighet att komplettera och förtydliga om vi upp-
levde att den andra missade någon väsentlig information. Dessutom menar Denscombe (2018, 
s. 293) att intervjuareffekten minskar med digitala intervjuer, vilket vi använde oss av.  
 
I kategoriseringsarbetet använde vi oss av ett dokument skapat i Word där citaten successivt 
arbetades samman till kategorier. Under arbetets gång märkte vi att sökfunktionen i programmet 
inte fungerade optimalt vilket kan ha påverkat reliabiliteten. Det är dock en fördel att vi innan, 
och under arbetets gång, lärt känna vårt material så pass väl att vi till viss del kunde komma 
ihåg citat som saknades. Vi anser även att det faktum att vi var två personer som arbetade med 
materialet samt att vi läste det flertalet gånger stärker studiens reliabilitet.  

Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras de kategorier som vi funnit i det analyserade materialet tillsammans 
med analys. Resultatet är organiserat utifrån de fem olika kategorierna; lärarnas kompetens, 
lärarnas förutsättningar, lärarnas arbetssätt, positiv påverkan på elever samt negativ påverkan 
på elever.  
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Lärarnas kompetens 
I underlaget har en kategori utkristalliserats som pekar på att lärarnas kompetens upplevs på-
verka likvärdigheten i den summativa bedömningen. Kategorin innehåller bland annat uttalan-
den om kunskap och samsyn kring användandet av matriser, hur respondenternas utbildning 
har påverkat dem samt vikten av att ha kompetens för att kunna bortse från förutfattade me-
ningar och klassammansättning vid betygsättning. 
 
Enligt respondenterna i vår studie är lärarnas kompetens en bidragande faktor till att den 
summativa bedömningen blir mer likvärdig. Flera av respondenterna uppger att likvärdigheten 
brister, om inte inom skolan så i jämförelse med andra skolor.  
 

[...] på min skola så vet jag att det är helt hemskt eftersom det är flera förstelärare på min skola som inte 
kan redogöra vilka kunskapskraven är i deras kurser. (Anders).  

 
Flera av lärarna tycker, i enlighet med den forskning som Grönlund (2020) refererar till, att 
matriser kan användas som ett stöd för läraren i bedömningsarbetet. Lärarna menar att det kan 
bidra till en mer likvärdig bedömning om det finns tillräcklig kompetens kring användandet av 
matriser samt en samsyn om hur de ska användas. När kunskapen och samsynen saknas arbetar 
lärarna med dem som de själva tycker är lämpligt. 
 

Vi har ju en lärplattform men det finns inget som säger ”du måste göra detta”. Det som är mer bestämt 
är att vi behöver fylla i kursmatriserna inför att betygen ska sättas. Allt annat gör folk som de vill med, 
tyvärr. (Ebba). 

 
Klapp (2020, s. 51–52) belyser att lärarnas arbetssätt med matriserna påverkar deras effekt. En 
matris ska inte i sig självt ligga till grund för betygssättning utan bedömningen ska vara allsidig. 
Samtliga lärare i vår studie använder summativ och formativ bedömning i kombination. De tror 
att det beror på att deras utbildningar fokuserade mycket på formativ bedömning. Klapp (2020, 
s. 51–52) menar att en matris som används i formativt syfte kan hjälpa läraren att stödja eleven 
i att belysa hens styrkor och utvecklingsområden. På så sätt kan undervisningen anpassas och 
elevens lärande kan främjas.  

 
Medans vi skolades till att jobba formativt. Eller ja. Nu ska jag inte tala för utbildningen nu men jag 
gick för tio, fem år sedan var det ju formativ bedömning som var det viktiga. Jag tror att den summativa 
bedömningen är bra för eleverna för tillfället. (Anders). 
 
Ja, som sagt jag är väl inget direkt fan av kanske summativ bedömning så. Jag har nog, jag är nog ganska 
färgad av den lärarutbildning jag har gått. När jag gick lärarutbildningen då 02 till 07, så var det här 
med formativ bedömning ganska i ropet. (Alice). 
 
Vi har ju alltid liksom under hela min utbildning då var det bara så här ”bort från det summativa – lämna 
det bakom dig. Du ska bara tänka formativt”. (Jesper). 

 
Respondenterna i vår studie har arbetat som lärare 5–13,5 år. När de jämför med äldre kollegor 
ser de att äldre kollegor tenderar att använda den summativa bedömningen mer renodlat.  
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Jag har en kollega i historia som är 60 plussare och han gillar ju att köra rätt så, så här lite läxförhör och 
kortare prov som han liksom nästan lite slänger ut sådär och ”tjoho, kolla nu kids, nu tar vi ett test här” 
och så ungarna var helt ”wahaha” och så är det med poäng, så va. (Alice). 

 
En annan faktor som framkommer i materialet är vikten av att vara kompetent nog att kunna 
bortse från förutfattade meningar om olika klasser och program på skolan för att bedöma elever-
nas arbete objektivt. Klapp (2015, s. 77) skriver att lärarnas uppfattning om elevernas kunskaps-
nivåer formas av skolans elever samt deras prestationer. En duktig elev som går i en klass med 
lågpresterande elever tenderar att få högre betyg än om hen går i en klass med högpresterande 
elever. 
 

Jag har ganska blandat men, jag tror att man som lärare ibland blir väldigt färgad av att man har olika 
klasser. Att man kanske bedömer olika hårt eller snällt utifrån gruppkonstellationen. Och det försöker 
jag tänka jättemycket på. Jag tror ibland att vi blir väldigt, väldigt lurade om vi säger att jag har en klass 
där är generellt många starka, då får jag ju en förväntning på dem och sen bedömer jag lite alla andra, 
möjligen med glasögonen på kring dem som är duktiga va, de som är starka, som generellt presterar 
högt. Och det kan ju göra att det blir svårare för att de som kanske ligger lite lägre, men som ändå är 
duktiga, att nå högt. För att jag, hur jag än gör, så har jag ändå de här som jag vet generellt är duktiga. 
Då har jag de som måttstock någonstans och det blir svårare för de andra att nå upp. Och samma sak i 
en klass där man har många med utmaningar, då kanske det är lättare att någon som sticker ut och är 
hyfsat duktig, bedöms snällare. För att dom ändå sticker ut och visar vissa egenskaper och att de uppnår 
vissa krav som andra inte ens i närheten av. Jag tror att det är, egentligen en stor miss vi gör där, och vi 
måste vara medvetna om det för annars har vi inte en chans alls att tänka på det här. Jag tror att det är 
jätteviktigt och jag tror att vi ofta missar det, eller inte är medvetna om det. (Alice). 

 
Alice uttalande visar också på att det kan vara svårt att komma ifrån det relativa tankesätt som 
gällde i det förra betygsystemet. Vidare skriver Klapp (2015, s. 74–75, 77) att likvärdigheten 
blir lidande om lärare inkluderar fler aspekter i sin bedömning än vad som tas upp i 
kunskapskraven. Även om eleverna presterar på en lägre nivå tenderar de att bedömas högre 
eftersom lärare väger in deras socioemotionella kompetenser. Anders berättar följande: 
 

Vi har fått överlämningar då det är en klasslista och så står det mer eller mindre bara ”kass” efter elevens 
namn ”också kass”, ”mycket trevlig” eller något sånt där. [...] Där handlar det om du är kompis med 
läraren eller om du liksom vågar säga din ståndpunkt. (Anders). 

 
Klapp (2015, s. 74–75, 77) menar att kompensatorisk betygssättning kan bero på att lärare vill 
motivera vissa elever till att fortsätta studera. Trots att bedömning och betygssättning ska vara 
likvärdig förekommer alltså kompensatorisk betygssättning. Skolverket (2020a, s. 30) fram-
håller att det även förekommer så kallade ”snällbetyg” eller ”snäll-E”. Det framkommer också 
i vårt material att detta används för att motivera elever. Detta är intressant eftersom det är en 
lika stor del av lärarens uppgift att både stödja eleven till att nå så långt som möjligt och 
motivera eleven till att lära och utvecklas som att sätta likvärdiga betyg. 
 

Det ska man ju villigt erkänna att man har ju någon gång betyg som är så där ”alltså det är inte kanske 
inte var godkänt egentligen men om du får ett godkänt nu då kommer det stärka dig så att du kommer 
fortsätta jobba, annars ger du upp”. Om man ligger precis på gränsen och då kan man bara, tycker jag i 
alla fall. Att liksom bara ”okej, du får det här E:et på det här momentet. Du måste fortfarande visa på 
resten av kursen för att få godkänt på kursen. Men på det här momentet kan du få godkänt.” Det säger 
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man inte till eleverna såklart. Men den liksom.. där tycker jag verkligen att ett betyg det kan fungera 
verkligen som en morot. Att de förstår att det är inte kört. Givet såklart att det inte är kört då såklart. Att 
det är såhär ”du kommer aldrig att klara kursen”. Då är det en annan sak. Då har man ett annat jobb 
framför sig. (Jesper). 
 

Det är tydligt utifrån vår data att lärares kompetens kan bidra till en mer likvärdig bedömning.  
 
För det, precis som ni säger, så otroligt stor del av ert yrke och också den delen som påverkar faktiskt 
eleverna, ja men hela kursen, hela upplevelsen av lärande och allting blir ju avgörande av vilka lärare 
och vilken kunskapssyn de möter. Och hur kompetenta deras lärare är när det kommer till att konstruera. 
Det är deras sätt att få syn på kunskap liksom. (Ebba). 
 

Med tanke på att betygsättningen påverkar eleverna och deras framtidsmöjligheter i hög 
grad är det alltså viktigt att lärarna har rätt kompetens. 

Lärarnas förutsättningar 
I intervjuerna framkommer att lärarna uppfattar att de förutsättningar de har för att utföra sitt 
arbete påverkar hur likvärdig de anser att den summativa bedömningen blir. Faktorer som lärar-
na har tagit upp är bland annat resurser, styrdokument och skolkultur. I materialet finns uttalan-
den som visar vilka förutsättningar lärarna uppfattar gör den summativa bedömningen mer lik-
värdig. 
 
Ett par av lärarna tar upp att skolans resurser påverkar hur likvärdig den summativa bedöm-
ningen blir. En lärare berättar om hur hon på sin skola arbetar i par med den andra svenskläraren 
på grund av ekonomiska skäl. Det är för få elever i varje klass för att klasserna ska kunna 
undervisas separat och istället har de infört ett system där båda lärarna har alla klasserna i olika 
konstellationer. Detta leder till en naturlig och kontinuerlig sambedömning vilket Jönsson och 
Thornberg, (2014, s. 398) menar är positivt för att stärka lärarnas bedömningskompetens. 
 

Så att sådant är ju jätteviktigt naturligtvis, att man inte sitter där och sliter håret på egen kammare liksom, 
utan att man har ett gott kollegieskap med andra, för det behöver vi. Det är tungt annars, ibland. Och då 
behöver man det, jättemycket, så att det är någonting man önskar mer, att skolor skulle göra, att man 
skulle lägga de resurserna på att vara två pedagoger, i alla fall ibland, i vissa ämnen och så. (Alice). 

 
En annan lärare tar upp att brist på tid och en pressad yrkesroll är något som påverkar hur han 
arbetar med summativ bedömning. För att kunna lägga upp arbetet på ett optimalt sätt där lärar-
na kan arbeta med rättning och bedömning när de har energi och inte är stressade behövs det 
utrymme i tjänsten för detta. Det behöver även finnas tid för att kunna gå tillbaka och gå igenom 
bedömningsunderlag igen för att bedömningen ska bli så likvärdig som möjligt. Levinsson m.fl. 
(2013, s. 119–120) menar dock att lärare upplever tidsbrist vilket leder till att de inte utvecklar 
sina bedömningsmetoder även om de ser fördelar med att göra det.  
 

Det är ju en drömvärld emellanåt. Ibland tillåter ju inte jobbet att man lägger upp det så. Men det finns 
en ambition att göra så. Men med handen på hjärtat så vet man ju att två arbeten som är lik-
värdiga men som är baserade på diskussionsunderlag är ju svår att göra en jämlik bedömning på. (An-
ders). 
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Annars är det såna uppgifter som är muntliga så är det alltid inspelat, precis som ni gör nu. Så att jag 
kan gå tillbaks och lyssna ”Vad var det egentligen som jag bedömde”. Till de samtalen har jag också 
alltid anteckningar. Så till exempel nu så har vi seminarium i klasserna om franska revolutionen. Då 
spelar jag in det samtidigt som jag skriver anteckningar. Just för att göra det så rättssäkert som möjligt. 
För att jag ska kunna gå tillbaks och jämföra ”den här eleven fick den bedömningen”. Men också det 
drömvärld. Ibland så tillåter inte tiden det att man dubbelkollar sig själv utan ibland går det ju, i på brist 
på bättre ord, med rutin kanske man har gjort det några gånger. (Anders). 

 
En annan aspekt som återkommer i materialet är att styrdokument och betygssystemets ut-
formning ger vissa förutsättningar som lärarna inte kan påverka. Ett exempel på detta är tröskel-
regeln som gör att ett par av lärarna uppfattar det som svårt att göra likvärdiga summativa 
bedömningar för elever med ojämn kunskapsprofil. En elev måste ha uppnått alla kunskapskrav 
på en viss nivå för att få det betyget. Lärarnas uppfattning stämmer väl överens med Skolverkets 
(2016, s. 8) slutsats av en undersökning som visade att lärarna upplevde att de sätter mindre 
rättvisa betyg sedan det nya betygssystemet med fler betygssteg införts.  
 

Alltså det kan ju saknas en liten, liten ja, en liten kunskap som någon inte har visat men man ändå vet 
att de behärskar så att det skapar kanske inte osäkerhet hos mig men det skapar just det här, antingen 
ska man förklara det för eleven att just i det här fallet så klarar du inte hela vägen, men att det finns en 
potential inför nästa läsår, eller så kanske man behöver ge dem en till chans. (Elton). 

 
Den kultur som råder på skolan menar lärarna påverkar likvärdigheten i de summativa bedöm-
ningarna. Den enda av respondenterna som arbetar på en friskola berättar: 
 

Men också den här tanken om att hur många chanser har man på sig? Jag upplever ju att på skolan så är 
det ganska hög grad av liksom extra möjligheter. ”Du lyckades inte på provet, men här finns det en 
omprovstid. Aha okej och du lyckades inte heller, men vi skulle kunna göra det här också”. Alltså att 
man i ganska så många led ger nya möjligheter för att man vill verkligen att ”det är klart att du ska bli 
godkänd”. Det känns ju som något av en kultur på skolan och att man är väldigt mån om att man tar det 
ganska långt. Medans man då har pratat med andra lärare som har kommit från andra skolor som säger 
att ”ni daltar lite med eleverna tycker vi nog faktiskt. Om det hade varit på min förra skola hade de fått 
två chanser sedan hade det varit sorry, du är underkänd på kursen”. (Jesper). 
 

Detta skulle kunna vara en upplevelse av den så kallade friskoleeffekten (Klapp, 2015, s. 76). 
Om olika skolor ger sina elever olika många chanser att göra om moment för att nå godkänt 
påverkar detta hur många elever som når godkänt och i sin tur likvärdigheten i den summativa 
bedömningen mellan skolor. Dock menar Klapp (2015, s. 76) att anledningen till att elever på 
friskolor har högre betyg är för att de får mer stöd i skolarbetet av sina föräldrar vilka i högre 
utsträckning är högskoleutbildade än föräldrar till elever på kommunala skolor. Eftersom vi inte 
vet något om vare sig elevsammansättningen eller hur höga betygen faktiskt är på skolan där 
Jesper arbetar är det svårt att säga något vidare om detta. 
 
Gällande skolkultur vittnar Ebba om att synen på bedömningsarbetet skiljer sig mellan lärarna 
i gymnasieallmänna ämnen och yrkeslärarna. Hon upplever att det finns ett stort motstånd till 
att utveckla bedömningsarbetet bland yrkeslärarna på skolan där hon arbetar.  
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Man tittar hellre på så här att man kan inte bedöma praktiskt arbete på samma sätt som man bedömer 
färdighet i att skriva en text liksom. Lik förbannat har vi ju samma liksom dokument att förhålla oss till 
och samma regler att följa.” (Ebba).  

 
Även Alice upplever att bedömningspraxis påverkas starkt av kulturen som råder på skolan. 
 

Ja, jag tror att vi inte har en så likvärdig skola i Sverige. Eller jag vet att vi inte har en likvärdig skola i 
Sverige idag. Det skiljer jättemycket och det skiljer…ja det skiljer väldigt mycket mellan skolor, för 
alla skolor har olika skolkulturer och det är jätteberoende av vilka lärare och vilka rektorer som arbetar 
där och vad man har för traditioner och sådant. Och det ser jätteolika ut. [...] Men bara det lilla jag har 
sett, så tycker jag att det skiljer jättemycket och vad gör det inte då mellan stad och landsbygd och norr 
och söder och allt va de va. Och sen kan jag också se att det är stora skillnader inom en skola. (Alice).  

 
Ebbas uppfattning om hur olika lärargrupper ser på bedömning och Alice uppfattning om hur 
kulturen skiljer sig mellan skolor ligger väl i linje med det som Becevic (2011, s. 90) för fram 
kring hur skolkulturen påverkar bedömningsarbetet. Lärarnas uppfattningar skulle kunna tolkas 
som att en mer homogen skolkultur i landets skolor skulle främja en likvärdig summativ 
bedömning. 

Lärarnas arbetssätt 
Alla lärare som har intervjuats har berättat om hur de arbetar för att göra den summativa be-
dömningen så likvärdig som möjligt. I materialet kan flera olika arbetssätt urskiljas som de 
menar främjar likvärdigheten, exempelvis varierade examinationsformer, sambedömning och 
anonymisering. 
 
Skolverket (2018, s. 16) skriver i sina allmänna råd om betyg och betygsättning att det behövs 
ett varierat underlag av summativa bedömningar för att kunna göra en allsidig bedömning. Vik-
ten av att välja rätt typ av examinationsform och variera examinationsformerna för att eleverna 
ska få möjlighet att visa upp sina kunskaper är också något som lärarna tar upp i intervjuerna. 
Bland annat förklarar Anders att inlämningar är bra eftersom de ger större utrymme för eleverna 
att visa vad de kan. Alla respondenter nämner även att de försöker få in flera kunskapskrav i 
varje examination så att eleverna ska få så många tillfällen som möjligt att visa sina kunskaper 
under kursens gång. På så sätt får lärarna mer underlag när det är dags att sätta kursbetyg. 
 

[...] för de centrala innehållen återkommer, kursmålen återkommer ju hela, hela tiden. Man får ju försöka 
trycka ihop flera kunskapskrav i samma uppgift också så att man har ett gott underlag när det väl är 
dags att sätta slutbetyget då. (Alice). 

 
Två av lärarna menar att likvärdigheten ökar när de inte vet vems prov det är som de rättar 
eftersom det är svårt att bortse från vilken elev som har skrivit det. 
 

Jag tror inte att lärarna inte bedömer rätt, men när man hamnar i den situationen där man bara ska 
bedöma, utan att kunna veta vem som ligger bakom, utan att ha en bild av den personen, så brukar det 
ju mer eller mindre alltid ske att bedömningen är likvärdig. [...] Så att kompetensen finns men det är ju 
andra faktorer som påverkar, jag vet inte om det går att ta bort de här faktorerna oavsett hur så kallad 
professionell man är eller hur noggrann man är på att bedöma så finns det ändå någonstans i bakhuvudet 
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att, vet du vem som har skrivit det så har du alltid en bild över vad du förväntar dig att en elev ska 
prestera. (Elton). 
 

Jesper löser detta genom att göra sina prov anonyma. Vad gäller inlämningar säger han att det 
går att få bedömningen likvärdig ”om man tillåter sig att vara lite ödmjuk och faktiskt tänka på 
det med jämna mellanrum. Att är jag verkligen rättvis nu? Höftar jag det här betyget nu? Eller 
går jag efter resultaten?”. Elton upplever att likvärdigheten ökar när han rättar eller sambedömer 
uppgifter av elever i andra lärares klasser, vilket till viss del kan liknas med anonymisering 
eftersom han inte känner eleverna vars arbeten han rättar. 
 
Sambedömning är ett arbetssätt som alla respondenter verkar uppleva ökar likvärdigheten. Det 
förekommer hos alla lärarna men i olika form och omfattning. Alice jobbar i par med en kollega, 
Jesper och Anders sambedömer emellanåt i ämneslaget, Elton i samband med nationella prov 
och Ebba har kollegor som hon arbetar nära. Enligt Samuelsson (2017, s. 31–32) måste det 
finnas en kollegial professionell tolkning av betygsättningen för att betygsystemet ska fungera. 
Det Ebba beskriver kan vi närmast kalla ett kollegialt lärande vilket troligen bidrar till den typ 
av kollegiala professionella tolkning som Samuelsson hänvisar till. 
 

Jag har kollegor varje dag nästan som kommer in en stund från mitt arbetslag. Vi kollar in på varandras 
lektioner. Men det är som sagt bara i min lilla trygga arbetsgrupp där vi har lyckats få ett klimat där det 
fungerar. (Ebba). 

 
Gemensamt för flera av respondenterna är att det till stor del verkar vara upp till dem själva att 
organisera sambedömningen och det kollegiala lärandet. De väljer vilka de samarbetar med. 
Jönsson och Thornberg (2014, s. 398) framhåller att det inte är säkert att sambedömning bidrar 
med ökad likvärdighet om den enbart utförs sporadiskt och ostrukturerat. Vi tänker att sam-
bedömning på dessa premisser eventuellt kan bidra till likvärdighet på skolan. Att det bidrar till 
likvärdighet mellan skolor och på nationell nivå är dock mindre troligt.  
 
Något som lärarna också lyfter fram som en viktig aspekt för att få bedömningen så rättvis som 
möjligt är att försöka se till att inte arbeta med rättning för många timmar åt gången, att se till 
att ha en bra energinivå och gå igenom underlaget mer än en gång. 
 

Man vill ju gärna få sitt arbete rättat av läraren efter lunch inte innan lunch. Det påverkar ju också. Så 
jag försöker göra det så likvärdigt som möjligt genom att rätta under väldigt begränsade perioder. Jag 
rättar liksom inte en hel dag utan att jag har en stund på förmiddagen och en stund på eftermiddagen då 
jag bedömer att jag har likvärdig energinivå. (Anders). 

 
Samtliga respondenter använder sig av matriser i sin bedömning. Bedömningsmatriserna inne-
håller kunskapskraven i respektive kurs. Ett syfte med matriser (jfr Grönlund 2020) är att de 
ska vara ett stöd för lärarna i bedömningsarbetet. Det är också något som lärarna vi har 
intervjuat faktiskt uppfattar gynnar likvärdigheten i deras bedömningsarbete. 
 

Och då kan jag tycka att en matris är ett ganska bra stöd. Man kan verkligen fokusera på ”är den här 
uppgiften utförd eller är den inte det?”. Det där kan man ju inte.. ”nej, den är ju inte det. Då kan det ju 
inte vara högre än så här”. Då blir det väldigt, väldigt fyrkantigt att ”fast det här är inte utförligt. Det 
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här är inte nyanserat. Det här är bara duttar. Det är ju översiktligt”. Och då kan jag inte sätta ett högre, 
liksom i matrisen än så. Det kan också fungera som en ganska bra begränsning tänker jag. (Jesper). 
 

Andra stöd lärarna uppger att de använder sig av är Skolverkets bedömningsstöd, tidigare upp-
gifter de har bedömt och sparat samt kollegors tidigare bedömningar av elevuppgifter. Det nu-
varande betygssystemet gör det teoretiskt möjligt att ge en årskull mycket högre betyg än före-
gående årskull om eleverna uppvisar högre kunskaper (Skolverket, 2020a, s. 32–33). Att spara 
tidigare elevuppgifter som läraren sedan kan återvända till kan vara ett sätt att minska betygs-
inflation och skapa likvärdighet över tid. 
 
Respondenterna berättar att summativ bedömning kan upplevas som snabb och enkel för lärare 
att utföra men att den är mer komplex när de väl arbetar med den. Ebba berättar att summativ 
bedömning kan ge en bild av att en lärare har koll för att allt ser strukturerat och ordnat ut.  
 

Det som är lättast är att man får svar direkt som lärare. Pang liksom, 14 av 22, och så har man gjort en 
indelning vad, var har vi liksom en E och C och A-gräns, säger vi liksom, det är ju det enklaste. Snabb-
rättat, snabbt bedömt. (Alice). 
 
Det gör ju att man bygger in någonting i systemet, någonting som gör det enkelt att rätta frågorna sen. 
Du kan bara skriva en poäng liksom. Du behöver egentligen inte bry dig om vad de poängen står för. 
Eller om det är jättemycket kunskap som liksom gömmer sig där bakom som eleverna liksom inte får 
fram. Det är det jag menar med det är enkelt liksom. [...]. Men att översätta de poängen till någonting 
som vi ska kunna mäta i kunskapskraven sen det är inte alltid så enkelt liksom. (Ebba). 
 

Frågan är vad som gömmer sig bakom poängen och vad eleven har fått med sig för faktisk 
kunskap. Svårigheterna handlar även om hur bedömningen sedan kan värderas mot kunskaps-
kraven.  

Positiv påverkan på elever 
I materialet kan vi urskilja en rad uttalanden som handlar om hur lärarna uppfattar att summativ 
bedömning kan påverka eleverna på ett positivt sätt. Det som upplevs mest positivt är att det är 
tydligt och enkelt för eleverna att förstå, att eleverna känner sig trygga med bedömningssättet 
eftersom de är vana vid det samt att de får information om var de befinner sig för att utvecklas 
vidare. 
 
Det som lärarna uppfattar som överhängande positivt med summativ bedömning är att det är 
tydligt och enkelt att förstå vad det innebär för eleven. Genom att eleven får ett betyg får hen 
en bekräftelse på var hen befinner sig. Dessutom är summativ bedömning något som lärarna 
anser att eleverna är vana vid och på så sätt känner sig relativt trygga med. Lundahl m.fl. (2015, 
s. 30) belyser i sin forskningsöversikt att de som påverkas minst negativt av summativ be-
dömning är äldre och högpresterande elever. Det är värt att ta i beaktning att samtliga respon-
denter arbetar på gymnasiet samt att de inte specificerar om eleverna är hög- eller låg-
presterande.  
 

Nä, men jag tror att alla elever vill ha det summativt för det är enkelt att förstå. De har blivit skolade 
sedan väldigt ung ålder i det här bokstavssystemet vi nu har i betygsform och då är det väldigt skönt när 
man har lämnat ifrån sig någonting få ett kvitto på att det blev den här bokstaven. (Anders). 
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Sett till elevrespons så är ju det nånting som de föredrar upplever jag. Elever har mycket lättare att ta 
till sig summativ bedömning. Det är trevligt. De vill ha bokstav på allting. Det har de ju blivit skolade 
i. (Anders). 
 

Eftersom den summativa bedömningen är enkel kan alla elever ta den till sig. Detta till skillnad 
från formativ bedömning som Anders menar kan vara svårare för eleverna att ta till sig och som 
kräver en större mognad hos eleven.  
 

Den mognaden det krävs att ta till sig den responsen i det formativa den.. lite slarvigt skulle jag nog 
säga brukar begränsas till en elevskara som har en ambition om högre betyg. Ett nyanserat resonemang 
kräver ju att man ser mer än sin egen version av verkligheten. Att man kan bolla olika sidor, olika 
perspektiv. (Anders). 

 
Elton lyfter att han ser en skillnad på elevernas förhållningssätt till betyg och bedömning idag 
jämfört med när han började att arbeta som lärare. Han ser en skillnad i att eleverna nu vågar 
ställa följdfrågor. Detta skulle kunna tyda på att eleverna har blivit mer instrumentellt inriktade. 
Larsson (2019, s. 194) beskriver att instrumentellt inriktade eleverna är mer benägna att ställa 
frågor till lärarna om till exempel formalia, disposition, hur de ska göra för att få ett högre betyg 
eller vilka delar som är viktigast i betygsättningen.  

 
Jag tror, eller jag märker att dom sista åren så blev dom mer måna och att kunna ställa de här frågorna, 
vad är det som krävs för att kunna bli bättre eller varför fick jag det som jag fick, alltså att de blir 
mer...de äger resultat mer än vad det var förr i tiden. Förr i tiden, så antingen känner man sig nöjd eller 
missnöjd, men man ställde aldrig följdfrågor varför. Inte i den utsträckning som det sker nu på sistone i 
alla fall. (Elton). 

 
Som tidigare nämnt syftar arbetet med matriser till att stödja läraren i bedömningsarbetet men 
även för att eleven ska kunna se om hen uppfyllt kunskapskraven innan inlämning av en uppgift 
(Grönlund, 2020). Lärarna i studien upplever att matriser på sätt och vis ökar tydligheten för 
eleverna men att de samtidigt inte ger eleverna vad de egentligen vill ha – ett kvitto på hur det 
har gått i form av en bokstav. 
 

Egentligen tänker jag att man är lite elak. Man ger ju aldrig dem vad de vill ha. De vill ju ha ett konkret 
såhär ”vad fick jag för betyg? -Ja du fick ett C. -Tack!”. Det är det de vill höra. Men istället så får de ju 
matriser som man om man bara tittar på dem.. kan ju tolkas.. ”Okej men majoriteten av kunskapskraven 
var på en C-nivå. Ja men då var det förmodligen ett C”.  Fast det är ju liksom en tolkning och då blir ju 
ofta det här med att de säger ”ja men jag fick ju C på den här uppgiften!”. Ja, rent tekniskt sett fick du 
ju C på de olika kunskapskraven. (Jesper). 

 
Genom att ge eleven en summativ bedömning menar Jesper att han som lärare får en tydlig bild 
av var eleven befinner sig betygsmässigt.  
 

Jag tänker väldigt mycket i alltså den här steg eller liksom trappliknelsen. Jag tänker ganska mycket 
utifrån det sättet alltså. Att eleven behöver veta var den är. Och jag behöver veta var eleverna är för att 
kunna berätta för eleven att ”det här är nästa steg”. På den här trappan så finns det både liksom förmågor 
och sätt att jobba som varierar när man förstår hur man gör saker på en E-nivå - först då kan man gå 
vidare och liksom förstå ”okej men då vet jag grunderna. Då kan jag göra det här på en C-nivå”. (Jesper). 
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Och då behöver man det här summativa för att veta var på den här trappan de är. Så att man vet. Så ja, 
båda behövs. Och de samverkar ju rätt bra. (Jesper). 
 

Den summativa bedömningen ger alltså eleven en möjlighet att med stöd av läraren välja 
om hen vill arbeta vidare mot nästa betygsnivå. 

Negativ påverkan på elever 
Även om lärarna beskriver att den summativa bedömningen har vissa positiva effekter på 
eleverna är lärarnas uppfattningar av hur den påverkar eleverna mestadels negativ. Det fram-
kommer att det finns en problematik med övergången från grundskola till gymnasiet, att elever 
som går på högskoleförberedande program tenderar att vara mer beroende av sina betyg samt 
att det medför problem att den summativa bedömningen är förlagd till en specifik tidpunkt då 
eleven måste prestera.  
 
Ett problem som Alice belyser är det stora kunskapsglappet hon upplever finns mellan grund-
skolan och gymnasiet samt skillnaderna som uppstår när eleverna går från att få terminsbetyg 
till att få kursbetyg. Eleverna är från högstadiet vana vid att kunna påverka sitt betyg vid ett 
senare tillfälle, vilket inte är möjligt med kursbetyg.  
 

Jag upplever att betygsättning kan vara väldigt problematiskt för eleverna. En del elever. Vi har ju 
eleverna som kommer till oss från grundskolan med genomgående väldigt, väldigt höga betyg. De 
kanske har A i allting, när de dyker upp hos oss. Och blir totalt chockade över att det är högre nivå, det 
är ganska stort spann mellan grundskolan och gymnasiet rent kunskapsmässigt, det finns ett glapp där 
som man kanske borde jobba på liksom. Och försöka överbrygga lite mer. (Alice). 
 
Kurser är hårt, alltså det är piskan på ryggen hela tiden. Många elever har jättesvårt för det när de 
kommer till gymnasiet, att det är så annorlunda, att man inte kan slappna av en enda gång liksom för att 
allting räknas. Och sen i juni så serverar man detta och liksom, så blev det med bokstav, och då är det 
färdigt. (Alice).  

 
Skolverket (2016, s. 95–96) skriver att elever som går på högskoleförberedande program 
tenderar att vara mer stressade än de på yrkesförberedande program. Förklaringen tros vara att 
elever på högskoleförberedande program är i större behov av höga betyg för vidare studier 
(Skolverket, 2016, s. 95–96). Den stress som eleverna kan uppleva är något som läraren Ebba 
berättar om: 
 

Ja men alltså efter den erfarenheten jag har genom att ha jobbat på de här traditionella, liksom studie-
förberedande programmen, som natur och samhäll. Där finns det ju liksom ett, alltså där har man oftast 
målen inställt på att man ska in på en viss typ av utbildning sen, vilket gör att de summativa bedömningar 
liksom blir mer avgörande på något sätt. (Ebba).  

 
Den vanligaste orsaken till stress är läxor och hemuppgifter, men även prov och betyg skapar 
stress (Skolverket, 2016, s. 95–96). Att elever ska prestera vid ett visst tillfälle anser lärarna 
påverkar eleverna negativt. Lärarna vittnar om att det är problematiskt att prov och uppgifter 
som ligger till grund för bedömning sker vid en specifik tidpunkt. De menar att det endast ger 
en ögonblicksbild och att eleverna kan ha varit med om saker tidigare på dagen som kan ha stor 
inverkan på hur de kommer att prestera. Eleverna kan även lida av provstress och ångest. Harlen 
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(2005, s. 210) menar att provstress och ångest kan orsakas av summativ bedömning och att det 
i förlängningen kan leda till sämre självkänsla, sämre motivation och minskad lärandelust. 
 

Så en lektion är en begränsad tid. Då har du kanske en, en och en halv, timme på dig att prestera nånting. 
[...] Hela det här bedömningstillfället sätts ju på spel av den tid som har varit precis innan. Hur har du 
sovit dagen innan? Hur ser ditt privatliv ut? Nu när vi jobbar hemifrån – hur ser liksom familje-
förhållanden ut? Bor du i en trång lägenhet med tre småsyskon och båda föräldrar liksom. Det är rätt 
mycket som kan påverka den här prestationen som är då utanför elevens egna förmåga att påverka. 
(Anders). 
 
En del har ju provskräck, en del elever har svårt för det här att sitta ner och göra någonting på plats i en 
aula till exempel. Man måste sätta dem i mindre gruppkonstellationer och sådant och ja, det finns så 
mycket sånt där va. Som kan göra att just det här att något väldigt summativt blir att ”nu ska du prestera 
nu”. (Alice). 

 
Lärarna försöker avdramatisera den summativa bedömningen för att minska stresspåslaget hos 
eleverna. De menar att det är viktigt att eleverna känner att de får lov att misslyckas samt att ett 
prov eller en uppgift är en del av någonting större (jfr Klapp 2015, s. 17–22). 
 

Man försöker att avdramatisera lite grann den här pressen att man går i skolan, och att man har, att man 
ska nå vissa olika betyg inför olika framtidsmål som man har. (Elton). 
 
Jag försöker arbeta så att jag försöker avdramatisera de summativa bedömningar så mycket som möjligt, 
därför att mina elever ska känna att de får lov att misslyckas. Men samtidigt så är det ju så att jag vill ju 
att de har gjort de där misslyckandena fram tills det här tillfället när vi mäter liksom. [...] visa på det här 
är en del i någonting större, eller hit vi ska sen och så vidare, hela tiden framåtsyftande kommentarer 
för hur vi tar nästa steg. Aldrig betyg på uppgifter utan att hela tiden fokusera på att det är kursbetyg vi 
får och det får vi i slutet på kursen. Allting fram dit är egentligen övning. (Ebba). 

 
Klapp (2015, s. 17) beskriver att den inre motivationen där eleven är nöjd med sin prestation 
bidrar till djupinlärning och en vilja hos eleven att fortsätta utvecklas.  Lärarna menar dock att 
när eleven inte får det resultat som hen önskar finns risken att hen tappar motivationen och 
drivet. ”Det kan vara hämmande för eleverna om de inte känner att... man inte når det man vill. 
Och därför tappar man drivet för – ah, vad spelar det för roll?” (Jesper). Detta ligger i linje med 
Harlens (2005, s. 210) resonemang om att summativ bedömning kan få elever att känna sig 
otillräckliga vilket kan leda till sämre studiemotivation och självkänsla. 
 
Två av lärarna upplever att den summativa bedömningen inte leder till utveckling för eleven 
eftersom hen inte får veta vad som krävs för att utvecklas. Den summativa bedömningen kan 
även göra det svårt för eleverna att få en helhetsbild över kursen.  

Slutdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning och den bakgrund 
som presenterats. Detta sammanfattas sedan till studiens slutsatser samt förslag till vidare forsk-
ning. 
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Syftet med studien var att utifrån en fenomenografisk utgångspunkt undersöka gymnasielärares 
uppfattningar av arbetet med summativ bedömning. Kategorierna som framkommit genom den 
fenomenografiska analysmetoden utgör i sig ett kunskapsbidrag på så vis att de var och en 
synliggör delar av vad som bidrar till en mer likvärdig summativ bedömning och hur den 
summativa bedömningen påverkar eleverna. I respektive kategori ryms de olika möjliga 
perspektiv och uppfattningar som lärarna lyft fram kring fenomenen. I resultatredovisningen 
framkommer det tydligt att det är mer som förenar än skiljer i de uppfattningar av arbetet med 
summativ bedömning som lärarna har delat med sig av. 

Likvärdighet 
Resultatet visar att lärarna uppfattar att deras kompetens, de förutsättningar som finns samt 
vilka arbetssätt som tillämpas kan påverka likvärdigheten. Genom att ha en god kompetens, bra 
förutsättningar och använda lämpliga arbetssätt kan den summativa bedömningen göras mer 
likvärdig. Även om det i resultatet framkommit tre separata kategorier som omfattar hur den 
summativa bedömningen kan göras mer likvärdig kan de sägas ha en logisk relation till varandra 
på så vis att lärarnas kompetens till viss del påverkar förutsättningarna på deras arbetsplats och 
vilka arbetssätt de väljer. Likaså påverkar förutsättningarna arbetssättet och kompetensen. Det 
finns alltså en växelverkan. När lärarna fick svara på frågor om hur likvärdigheten kan 
förbättras handlade dock majoriteten av svaren om hur de arbetar, hur de skulle kunna arbeta 
samt hur lärare inte bör arbeta. Detta skulle kunna tolkas som att det framförallt är hur de själva 
väljer att arbeta med summativ bedömning som påverkar likvärdigheten mest. Becevic (2011) 
och Sjöberg mfl. (2018) kommer i sina studier fram till olika strategier och förhållningssätt som 
lärarna har när det kommer till bedömning. På samma sätt går det att se de arbetssätt som 
identifieras i denna studie som olika typer av strategier för, eller förhållningssätt till, att arbeta 
med summativ bedömning. 
 
Resultatet visar att samtliga respondenter använder sig av matriser i sin bedömning och flera av 
dem menar att de fungerar som ett stöd i bedömningsarbetet för dem. De uppfattar att detta kan 
öka likvärdigheten i den summativa bedömningen. Ett annat arbetssätt som de uppfattar som 
positivt för ökad likvärdighet är sambedömning. Flera lärare understryker dock att det måste 
finnas god kompetens och bra förutsättningar för att arbetet med matriser och sambedömning 
ska ske på rätt sätt och främja likvärdigheten. 

Påverkan av summativ bedömning 
I studien har det framkommit två kategorier som innehåller lärarnas uppfattningar av hur 
eleverna påverkas av summativ bedömning. I den ena kategorin finns det uttalanden där lärarna 
uppfattar det som att det är tydligt och enkelt för eleverna att förstå, att eleverna känner sig 
trygga med betygssystemet eftersom de är vana vid det samt att de får information om var de 
befinner sig för att utvecklas vidare. I den andra kategorin finns de uttalanden som pekar på 
vilken negativ effekt som lärarna uppfattar att summativ bedömning har på eleverna. Samtliga 
respondenter uppfattar det som att summativ bedömning medför stress för eleverna. Det 
framgår även att övergången från grundskolan till gymnasiet är problematisk, att elever som 
går på högskoleförberedande program tenderar att vara mer beroende av sina betyg samt att det 



28 
 

medför problem att den summativa bedömningen är förlagd till en specifik tidpunkt då eleven 
måste prestera. 
 
Trots flertalet negativa effekter som summativ bedömning verkar ha på elever konstaterar vi 
ändå att lärarna i vår studie verkar ha en något mer positiv syn på hur eleverna påverkas av 
summativ bedömning än vad som framkommit i den bakgrund och tidigare forskning vi har 
redovisat för (jfr Klapp, 2015 s. 155; Harlen 2005, s. 210). Denna studie visar därmed att lärares 
uppfattningar och upplevelser av den summativa bedömningens påverkan på eleverna inte 
nödvändigtvis ligger i linje med den tidigare forskningen.  
 
Dessa två kategorier står, trots att de är distinkt avskilda, i nära relation till varandra. Det är inte 
så lätt som att summativ bedömning är bra eller dåligt och att alla elever påverkas på samma 
sätt. Resultatet visar att lärarna uppfattar det som att den summativa bedömningen har olika 
effekt beroende på vilken elev det handlar om. Lärarna kopplar detta främst till om eleven får 
ett betyg som är högre eller lägre än väntat. De säger att en summativ bedömning kan vara 
stressande och leda till en besvikelse och minskad motivation men den kan även bidra till att 
motivera elever att fortsätta sitt arbete framåt (jfr Skolverket, 2016, s. 93).  
 

Effekten man får beror helt på vilken elev det är. Alltså vissa elever kan ju bli väldigt nedslagna om de 
får fel betyg. Så det är ju en sak att om man säger att ”du fick ett C. – Åh, nej jag skulle ju ha ett B!”. 
Alltså den effekten kan man ju få. Samtidigt som man kan ju se motsatta effekten. Att eleverna får ett 
högre betyg än vad den trodde att den skulle få. Så sträcker den lite på sig och säger ”jag kan minsann 
det här”. Så jag tycker ju att alltså betyg har en väldigt stor effekt på elevernas alltså känsla på hur väl 
de kan göra någonting. Fel betyg vid fel tillfälle kan ju sänka en elev. Men rätt betyg vid rätt tillfälle 
kan ju verkligen bara pusha på en elev att sen ta sig vidare. (Jesper). 
 

Detta ligger i linje med Klapps (2015, s. 56) resonemang om att stress hanteras olika, vissa blir 
produktiva och effektiva och andra mår dåligt och skuldbelägger sig själva. Till skillnad från 
det Klapp (2015, s. 23) skriver om att summativ bedömning har olika inverkan på elever 
beroende på bakgrund och individuella förutsättningar visar resultatet av studien att lärarna inte 
fokuserar speciellt mycket på elevernas bakgrund när de berättar hur de uppfattar att eleverna 
påverkas av summativ bedömning. 
 
I de två kategorier som visar hur den summativa bedömningen uppfattas påverka eleverna kan 
framförallt en av de två elevtyper, bildningsorienterade och instrumentellt inriktade, som 
Larsson (2019, s. 194) nämner urskiljas. Lärarna uppfattar det nämligen som att den summativa 
bedömningen kan göra eleverna mer instrumentellt inriktade, och att fokus på det instrumentella 
upplevs ha ökat under senare år. 
 
Lärarna upplever också att arbetet med betygssättning medför stress även för dem. En av lärarna 
uttrycker att den summativa bedömningen är det ”jobbiga” med att vara lärare och att det alltid 
finns en viss ångest vid terminsslut. En annan uppger att det alltid uppkommer någon situation 
där han inte känner sig helt säker på att han gör rätt. För att lindra dessa känslor framhåller alla 
att det kollegiala arbetet och stödet är viktigt för att orka med.  
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Summativ och formativ bedömning i kombination 
Fokus för studien var som sagt summativ bedömning. Även om frågorna under intervjun var 
inriktade på detta återkom respondenterna regelbundet till vikten av formativ bedömning. De 
underströk hur summativ och formativ bedömning måste användas parallellt. Trots att det ligger 
utanför ramen för syftet med denna studien menar vi att det är viktigt att lyfta upp även detta 
resultat. Som resultatet visar är det också så att lärarnas uppfattning är att de främst skolats till 
att bedöma formativt, något som vi tänker kan ha gjort dem mer benägna att tala om detta. 
Respondenterna lyfter också att de ser en skillnad mellan generationerna och att äldre kollegor 
tenderar att vara mer summativa i sitt bedömningssätt än yngre. 
 
Lärarna poängterar bland annat att den formativa bedömningen behövs för att avhjälpa den 
stress som summativ bedömning kan medföra för eleverna. Klapp (2015, s. 16) menar att när 
eleven får kontinuerlig och framåtsyftande feedback under tiden hen arbetar med en viss uppgift 
främjas deras lärande och kunskaperna utvecklas. I tillägg till detta för Hattie och Timperley 
(2007, s. 82) fram att återkoppling tillsammans med tydliga instruktioner och information om 
syftet med uppgifter gynnar lärandet. Som skrivits fram i analysen uppgav två av lärarna att de 
uppfattar det som att den summativa bedömningen inte leder till utveckling för eleven eftersom 
hen inte får veta vad som krävs för att utvecklas. Som vi ser av citaten nedan uppfattas den 
formativa bedömningen både avhjälpa den press och andra negativa aspekter som summativ 
bedömning kan orsaka samt få eleverna att förstå att kunskapen är viktigare än betyget. 

 
Personligen i alla fall känns det som att pressen och stressen blir mindre när man tänker på helheten 
istället för att jaga ett betyg eller bokstav som ett mål om man säger så. 
L: Så om eleven får kommentarer, alltså mer att man blandar den summativa och formativa, så minskar 
pressen? 
E: Ja jag tycker det faktiskt. (Elton och Lisa). 
 
Då kan man klä ett dåligt resultat i rätt ord så att det ändå finns någon typ av såhär förhoppning [...]. 
Man kan ju nästan lyfta upp något positivt ändå och säga att ”men du är väldigt tydlig och konkret men 
det du behöver utveckla är ju att du kan inte bara säga att så här är det. Punkt. (Jesper). 
 
Men nu på sistone har vi ju börjat jobba mer med att kunna ge omdömen istället för att kunna ge ett 
betyg under olika moment. Och det tror jag har hjälpt eleverna att kunna förstå att det handlar inte om 
just ett betyg utan det handlar om att jobba med utvecklingsområde och olika kunskaper som man ut-
vecklar. Så att jag märker ju bara att det har ju gynnat elever. (Elton). 

 
Trots att alla lärarna är överens om att både summativ och formativ bedömning behövs uppger 
de att summativa bedömningar riskerar att ta över det formativa då det är enkelt och går fortare 
för läraren i en pressad yrkesroll (jfr Levinsson m.fl. 2013, s. 119–120). När lärarna pratar om 
vikten av att använda båda bedömningsmetoderna menar de inte att de använder dem vid ett 
och samma tillfälle utan de uppger att de använder den formativa bedömningen under terminens 
gång och att det sedan leder fram till en summativ bedömning vid kursslut. Enligt Klapp (2015, 
s. 16) har det framkommit att om summativ och formativ bedömning ges vid ett och samma 
tillfälle tenderar eleven att endast se den summativa bedömningen och inte vara mottaglig för 
feedback. Detta går väl i linje med vad respondenterna har lyft - eleverna vill först och främst 
ha en bokstav. Det är ett tydligt kvitto på hur det gått för dem och det är enkelt att förstå. 
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Slutligen framkommer det också att lärarnas uppfattning är att både summativ och formativ 
bedömning framförallt tycks gynna högpresterande elever. 

Slutsats 
Sammanfattningsvis visar resultatet att gymnasielärarna uppfattar arbetet med summativ 
bedömning som komplext. På ett sätt är det snabbt och enkelt för läraren att utföra bedöm-
ningsarbetet och utifrån kan arbetet ses som strukturerat och ordnat. Det komplexa är att se 
vilken kunskap som finns bakom poängen som sätts på provet eller uppgiften samt att sedan 
kunna koppla det till kunskapskraven inför kursbetyget. Det framkommer att det finns svårig-
heter i arbetet med summativ bedömning som har med systemet att göra, men det finns även 
svårigheter som beror på lärarnas kompetens. 
 
För att göra bedömningen mer likvärdig har det utifrån lärarnas svar framkommit tre grund-
läggande faktorer: god kompetens hos lärarna, bra förutsättningar samt lämpliga arbetssätt. God 
kompetens kan bestå i att vara medveten om sitt förhållningssätt och att vara kompetent nog att 
kunna bortse från förutfattade meningar om en elevgrupp eller enskild elev. Det kan även 
handla om att vara väl insatt i de stödmaterial som finns att tillgå, till exempel matriser, och att 
arbeta med dem på ett korrekt sätt. Bra förutsättningar kan innefatta hur mycket tid det finns 
till att arbeta med bedömning, hur tjänsterna ser ut och hur lärarna har möjlighet att lägga upp 
sitt arbete. Likaså kan det gälla hur skolan och lärarna har valt att lägga upp arbetet inom 
arbetslagen för att lärarna ska kunna stötta varandra. Lämpliga arbetssätt kan vara arbete med 
sambedömning, att arbeta med anonymiserade prov, att arbeta varierat med återkommande 
kunskapskrav samt att arbeta med matriser.  
 
Även gymnasielärarnas uppfattning av hur den summativa bedömningen påverkar eleverna är 
komplex. Dels anser de att bedömningsformen är positiv då den är enkel för eleverna att förstå 
och ta till sig. Den är tydlig på så sätt att den visar vad som är avklarat eller vad som inte är 
godkänt. Lärarna menar även att eleverna är vana vid den summativa bedömningen. Dels kan 
den summativa bedömningen påverka eleverna negativt genom att leda till press och stress då 
eleven bedöms vid en specifik tidpunkt och hen kan ha varit med om oförutsedda händelser 
precis innan som påverkar resultatet. Eleven kan även lida av provstress vilket kan påverka 
utfallet.  
 
Även om resultatet är baserat på några få gymnasielärares uppfattningar menar vi att det belyser 
en rad aspekter som skulle kunna bidra till en förbättring av arbetet med summativ bedömning. 
Resultatet av studien synliggör vikten av att lärare får återkommande fortbildning kring 
summativ bedömning för att ha tillräcklig kompetens. Likaså behöver det finnas förutsättningar 
såsom tillräckligt med ”luft i schemat” för att lärarna ska kunna arbeta med summativ 
bedömning på ett så optimalt sätt som möjligt. Dessutom bör en kontinuerlig sambedömning 
organiseras för att få till en mer likvärdig summativ bedömning. Avslutningsvis menar vi att ett 
arbete för att minska den stress som lärarna uppfattar att eleverna känner i samband med 
summativ bedömning bör finnas på alla skolor. Det kan handla om att avdramatisera den 
summativa bedömningen, men kanske även om att ge eleverna olika stöd och verktyg för att 
hantera stress. 
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Förslag till vidare forskning 
Under arbetets gång har en rad frågor och funderingar uppstått som ligger utanför studiens 
avgränsning. De ämnen som respondenterna i denna studie undervisar i har traditionellt 
setts som ”mjuka” ämnen där det är vanligt med inlämningar och längre texter som läraren 
ska bedöma där det sällan finns ett enda rätt svar eller tillvägagångsätt. En av lärarna 
nämnde också att summativ bedömning kanske är mer anpassat för ett ämne som mate-
matik och en annan lärare sa att hon arbetar mest med formativ bedömning eftersom hon 
undervisar i svenska och historia. Mot bakgrund av detta vore det intressant att undersöka 
hur gymnasielärare som undervisar i ämnen såsom matematik och fysik, där bedömningen 
ofta sker genom examinationer där det i större utsträckning finns ett specifikt rätt svar på 
uppgifterna, uppfattar arbetet med summativ bedömning. 
 
Larsson (2019) undersöker i sin avhandling elitpräglade skolor i Stockholms innerstad, 
vilket är en speciell typ av skolor med särskilda förutsättningar. Arbetet med vår studie har 
därför väckt en undran kring hur synen på likvärdighet och hur elever påverkas av 
summativ bedömning skiljer sig bland lärare beroende på vilken typ av skola de arbetar på. 
Ytterligare förslag till vidare forskning är därför att jämföra upplevelserna bland lärare på 
elitpräglade innerstadsskolor med exempelvis skolor på landsbygd eller i förorten. 
 
Lärarna i studien upplever att matriser bidrar till mer likvärdig summativ bedömning. 
Slutligen är därför ett förslag till vidare forskning att testa empiriskt huruvida matriser 
verkligen bidrar till mer likvärdig bedömning eller inte. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide  
 
Genom att delta i intervjun samtycker du till att delta i studien. Intervjun kommer att spelas in 
och transkriberas. De inspelade intervjuerna kommer att raderas när uppsatsen är bedömd och 
godkänd. Du har alltid rätt att låta bli att svara på frågorna. Deltagandet är frivilligt och du 
kan avbryta ditt deltagande fram till 24 maj utan att du behöver ange någon anledning.  
 
Med summativ bedömning menar vi en bedömning som sammanfattar elevens kunskaper vid 
ett visst tillfälle. Det kan antingen vara prov eller andra examinerande tillfällen under läsårets 
gång eller betyg som sätts i slutet av en kurs eller vid terminsslut. 
 

• Hur länge har du arbetat som lärare?  
• I vilka ämnen undervisar du i dagsläget?  

o Är du behörig i alla ämnen?  
o Vilka ämnen sätter du betyg i? 

• Vilken skola arbetar du på?  
 

• Hur arbetar du med summativ bedömning?  
o Använder du något stöd i ditt bedömningsarbete? Vad? 

• Hur upplever du att arbetet med den summativa bedömningen fungerar? 
• Vad tycker du är svårast med den summativa bedömningen? 

o Varför? 
• Vad tycker du är lättast med den summativa bedömningen? 

o Varför? 
 

• Hur likvärdig upplever du att den summativa bedömningen är? 
o Varför tror du att du upplever det på det sättet? 
o  I klassrummet, mellan klasser, och mellan skolor. 

• Hur arbetar du för att göra en så likvärdig bedömning som möjligt? 
• Använder du någon form av stöd i ditt bedömningsarbete för att göra det så likvärdigt 

som möjligt? 
o I så fall vilket? 

• Hur arbetar din skola för att uppnå en likvärdig summativ bedömning? 
 

• Hur upplever du att betygssättning påverkar eleverna? 
• Hur upplever du att summativ bedömning påverkar elevernas lärande och 

kunskapsutveckling? 
o Varför tror du att det är på det sättet? 

• Upplever du att summativ bedömning och betygssättning påverkar elevernas 
inställning till kunskap och lärande? 

o  I så fall hur? 
• Vad ser du för fördelar med summativ bedömning utifrån elevernas lärande och 

kunskapsutveckling? 
• Vad ser du för nackdelar med summativ bedömning utifrån elevernas lärande och 

kunskapsutveckling? 
  

• Har du något som du vill tillägga kring arbetet med summativ bedömning? 
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Bilaga 2 - Följebrev 
 
Hej!  
 
Tack för att du vill delta i vår studie! 
Vi är två lärarstudenter på Göteborgs Universitet som till sommaren är färdigutbildade 
gymnasielärare. Vi skriver nu vår C-uppsats och har valt att undersöka lärares arbete med 
summativa bedömningar. 
 
Insamling av material till vår studie kommer att ske genom digitala intervjuer. Alla intervjuer 
kommer att spelas in med hjälp av en röstinspelare för att vi med säkerhet ska få med allt som 
sagts. Materialet kommer sedan att transkriberas. Inspelningen kommer att raderas efter 
avslutad studie. Dina svar i intervjun kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att vi 
har tystnadsplikt samt att vi inte kommer fråga efter dina personuppgifter. Enskilda citat kan 
komma att användas i uppsatsen men kommer inte kunna kopplas till enskild person. 
Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst avsluta ditt deltagande. Du behöver 
inte ange något skäl till att du inte vill vara med längre. Efter avslutat arbete samt bedömning 
kommer studien vara tillgänglig för allmänheten.  
 
Har du frågor eller synpunkter angående studien vänligen kontakta oss.  
 
Hanna Bjuggren, 07XX-XX XX XX, hanna....@hotmail.com  
 
Lisa Karlsson, 07XX-XX XX XX, lisa....@hotmail.com  
 
För tidsbokning, använd följande länk: Doodle tidsbokning 
Vänligen kontakta oss snarast om ingen av tiderna passar. 
 
Intervjuerna kommer att ske via zoom: Hannas zoomrum 
 
 
 
Tack på förhand!  

 
Vänliga hälsningar Hanna & Lisa  
 
 
 
 
 
 
 
 


