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Sammanfattning 

Trots att flera forskare påvisat stora fördelar med formativ bedömning har det visat sig svårt att 

genomföra i praktiken. I ett fåtal länder, såsom Storbritannien, Nya Zeeland och Uruguay är 

formativ bedömning ett uttalat krav i styrdokumenten. Denna studie fokuserar på hur lärare i 

Uruguay bedömer formativt och vilka faktorer de anser påverkar möjligheten till formativ 

bedömning. Kvalitativa intervjuer genomfördes med tio lärare med olika yrkeserfarenhet och 

utbildning. Samtliga tio intervjuade lärare bedömer formativt. Sju lärare är medvetna om den 

formativa bedömningen och använder olika metoder för att underlätta den (explicit formativ 

bedömning). Tre lärare är inte medvetna om den formativa bedömningen men bedömer ändå till 

viss del formativt (implicit formativ bedömning). Det som skiljer de lärare som bedömer 

explicit formativt från de som bedömer implicit formativt är deras yrkeslivserfarenhet och 

utbildning. Några andra faktorer som lärarna anser påverkar den formativa bedömningen är 

skolbyten, antal arbetstimmar och summativa prov. Resultaten tyder på att utbildning av lärare 

är en viktig faktor om man vill implementera formativ bedömning i större utsträckning. 
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Inledning 

Bedömning och betygsättning av elevers kunskaper är en stor och viktig del av läraryrket och 

därför något som jag som blivande lärare vill utveckla en fördjupad förståelse av. Jansdotter 

Samuelsson & Nordgren (2008) skriver att bedömning och betygsättning är den del av 

läraryrket som många lärare upplever som svårast och att kunskapsområdet är svagt utvecklat 

inom lärarutbildningen.  

Vilken slags kunskap hos eleverna som bedöms och hur och varför den bedöms är något som 

varierar över tid och rum beroende på bl. a kultur, samhällssystem och politiska strömningar. 

Lindström & Lindberg (2008) beskriver hur den didaktiska forskningen under senare år gått från 

att betona undervisning till att betona lärande, vilket har lett till ett nytt sätt att dokumentera, 

bedöma och utveckla kunskap. Korp (2003) talar till och med om tillblivelsen av en ”ny 

bedömningskultur” och ett ”nytt provparadigm” på grund av en ny syn på lärande och 

utbildning. Vad det gäller bedömning har en förskjutning skett från en bedömning för att 

kontrollera vad eleven lärt sig till en bedömning som också används för att främja och 

diagnostisera lärande. Detta överensstämmer med termerna summativ och formativ bedömning 

som introducerades 1967 av Michael Scriven (Korp, 2003). Kortfattat kan sägas att summativ 

bedömning är en bedömning av lärandet medan formativ bedömning är en bedömning för 

lärandet. Black (2002, s.2) definierar formativ bedömning enligt följande: 

Assessment for learning is any assessment for which the first priority in its design and practice 

is to serve the purpose of promoting pupils’ learning. In thus differs from assessment designed 

primarily to serve the purposes of accountability, of ranking, or of certifying competence. 

An assessment activity can help learning if it provides information to be used as feedback, by 

teachers, and by their pupils in assessing themselves and each other, to modify the teaching 

and learning activities in which they are engaged. Such assessment becomes ‘formative 

assessment’ when the evidence is actually used to adapt the teaching work to meet learning 

needs. 

Fördelar med och vikten av formativ bedömning har påpekats internationellt från flera håll, både 

från forskare, politiker och i olika styrdokument. Ändå menar Lindström & Lindberg (2008) att 

formativ bedömning i praktiken inte är särskilt vanlig ens i den engelskspråkiga världen, där 

forskning och diskussioner om vikten av nya former för bedömning pågått länge. 

Eftersom jag ska bli lärare mot de senare åldrarna i biologi och spanska och eftersom större 

delen av forskningen om formativ bedömning är gjord inom det naturvetenskapliga området 

(Tierney & Charland, 2007) så kommer jag att begränsa mig till att undersöka formativ 

bedömning inom naturvetenskapliga ämnen. 

Formativ bedömning i aktuell forskning 

Flera forskare (Black & William, 1998; Wininger, 2005; Ruiz-Primo & Fortak, 2006) har 

påvisat hur effektiv formativ bedömning är för att öka elevers kunskaper. Formativ bedömning 

gynnar speciellt svagpresterande elever och kan därför öka jämlikheten i klassrummet och 

följaktligen i samhället i stort. Formativ bedömning är motivationshöjande och ökar också 
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elevers metakognition, d v s deras kunskap om hur man lär sig, vilket är förutsättningen för ett 

livslångt lärande. 

Enligt Tierney & Charland (2007) är mycket forskning gjord på formativ bedömning som 

praktik (Bell & Cowie, 2001; William, Lee & Black, 2004) eller så fokuserar forskningen på 

någon aspekt av formativ bedömning, t ex involvering av elever i bedömningsarbetet (Black & 

Harrison, 2001). Det har också forskats mycket på olika verktyg eller strategier förknippade 

med formativ bedömning (Barootchi & Keshavarz, 2002; Hand & Prain, 2002).  

Trots omfattande forskning kring formativ bedömning och den allmänna uppfattningen om dess 

betydelse har dess implementering inte lyckats i större utsträckning. Både Shepard (2000) och 

Tomanek, Talanquer, & Novodvorsky (2008) talar om att sociala och psykologiska hinder hos 

lärare påverkar i vilken utsträckning de använder formativ bedömning. Lärares dolda 

föreställningar om lärande och bedömning kan spela en roll, men också lärares uppfattning om 

att bedömning ska vara skilt från annan aktivitet i klassrummet och att bedömningen till varje 

pris måste vara rättvis.  

Vidare finns det yttre faktorer som påverkar möjligheten att bedöma formativt. På senare år har 

en hel del forskning fokuserat på relationen mellan formativ och summativ bedömning och 

spänningen mellan de två bedömningsformerna. Flera forskare (Boston , 2002; Gioka, 2009; 

Shepard , 2000) tar upp konflikten mellan summativa prov och formativ bedömning. Den 

dagliga formativa bedömningen i klassrummet påverkas negativt av existensen av storskaliga 

nationella och internationella tester eftersom lärare då, i stället för att fokusera på elevernas 

lärandebehov, styr undervisningen mot det testen kommer att mäta. Både Gioka (2009) och 

Shepard (2000) hävdar att lärare behöver hjälp med att klara av spänningarna mellan formativ 

och summativ bedömning. 

Hickey, Zuiker, Taasoobshirazi, Schafer & Michael (2006) vill bygga en bro mellan lärares 

klassrumsbedömning och storskaliga tester och säger att varje bedömning och varje test kan ha 

både formativa och summativa funktioner. Harlen (2005) påpekar vikten av att använda lärares 

bedömningar vid summativa tester och säger att bedömningssystem bör planeras så att 

bedömningar kan användas både formativt och summativt.  Gioka (2009) tror däremot att det 

krävs ett ökat internt bedömande i skolorna för att lyckas med en ökad formativ bedömning. 

Shepard (2000) menar att det behövs en ändring i lärares och elevers syn på bedömning och 

Tomanek et al. (2008) hävdar att det krävs en ökad forskning om lärares resonemang kring 

formativ bedömning. 

Syftet med mitt arbete är att undersöka hur lärare upplever att olika faktorer påverkar deras 

möjlighet att arbeta med formativ bedömning och hur lärare resonerar kring detta. Eftersom 

formativ bedömning inte nämns i de svenska läroplanerna Lpo 94 och Lpf  94 

(Utbildningsdepartementet, 1998) ville jag förlägga min undersökning till ett land där formativ 

bedömning tydligt uttrycks i landets styrdokument. Detta för att jag antog att lärare skulle 

praktisera formativ bedömning i större utsträckning om styrdokumenten uttryckligen kräver 

detta. Jag ville också genomföra undersökningen i ett land där summativa bedömningar är 

vanligt förekommande, för att se hur detta inverkar på den formativa bedömningen.  

Uruguays utbildningssystem uppfyller dessa två krav. I kursplanerna beskrivs hur den formativa 

bedömningen ska vara en kontinuerlig bedömning av elevernas lärandeprocess och vikten av 

själv- och kamratbedömning påpekas (ANEP, 2009). Uruguay har få externa storskaliga tester 

men flera nationella summativa prov som konstrueras och bedöms av lärarna själva, vilket 
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överensstämmer med Giokas (2009) tankar om ett ökat internt bedömande i skolor och Harlens 

(2005) åsikt att använda lärares bedömningar vid summativa prov. Ytterligare en intressant 

aspekt är att Uruguay har skolinspektörer som både ska handleda och bedöma lärarna formativt 

samt dessutom betygsätta lärarnas arbete. 

Mina frågeställningar är: 

 Hur bedömer lärare formativt och vad är det de bedömer? 

 Vad upplever lärare för stöd och hinder när det gäller formativ bedömning? 

 Upplever lärare summativa bedömningar som ett hinder för formativ bedömning och 

hur hanterar de i så fall detta? 

Teoretisk bakgrund 

Formativ bedömning 

Trots att begreppet formativ bedömning används flitigt bland lärare, forskare och politiker 

saknas det enligt Dunn & Mulvenon (2009) en enhetlig vokabulär för att tala om summativ och 

formativ bedömning. Jag har valt att använda mig av en så bred definition som möjligt av 

formativ bedömning, för att på så sätt kunna relatera till fler lärares uppfattningar om den 

formativa bedömningen. Den definition jag använder kan förkortas till: 

”all those activities undertaken by teachers, and/or by their students, which provide 

information to be used as feedback to modify the teaching and learning activities in which they 

are engaged” (Black & William, 1998, s.10) 

Det finns mycket litteratur med beskrivningar av olika metoder och verktyg som underlättar 

formativ bedömning. Som exempel kan nämnas portfolio eller loggböcker, bedömningsmatriser, 

själv- och kamratbedömning, tydliga lärandemål, begreppskartor, metakognition, öppna frågor 

och väntetid vid frågor, ’traffic-lights’ och arbete med förförståelse (Black&William, 2008; 

Black, 2004; Korp, 2003; Lindström &Lindberg, 2008).  

Den breda definition av formativ bedömning jag använder mig av innebär att aktiviteter såsom 

att fördela elever i små grupper för att läraren lättare ska kunna bedöma de olika grupperna och 

ge dem feedback också räknas som formativ bedömning. Även att enbart lämna skriftliga 

kommentarer på ett prov räknas som formativ bedömning om syftet är att detta ska utveckla 

eleven i sitt lärande.  

Sammanfattningsvis kan sägas att feedback är ett nyckelord inom formativ bedömning eftersom 

det väsentliga är att eleven ska inse vad den redan har förstått och vad som fattas för att uppnå 

ett visst mål. Härmed blir det också viktigt att eleven görs medveten om vilka mål som ska 

uppnås. 
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Uruguays utbildningssystem 

Uruguays skolsystem består av en sexårig primärskola (år 1-6) och en sexårig sekundärskola (år 

7-12). Skolan är obligatorisk för barn mellan 5 och 14 år, vilket motsvarar ett års förskola, sex 

års primärskola och tre års sekundärskola. Den primära skolan (år 1-6) blev obligatorisk redan 

1870. Under 1970-talet blev delar av den sekundära utbildningen (år 7-9) obligatorisk, men det 

målet är ännu inte uppnått utan endast ca 70 % av barnen avslutar den nioåriga obligatoriska 

skolan. På denna sekundära nivå är endast hälften av lärarna behöriga. (Ravela, 2005) 

Skolsystemet är till största delen offentligt (82%  i den primära skolan) och skolan är 

centraliserad med gemensamma läro- och kursplaner för alla skolor (Ravela, 2005). 

Kursplanerna ändras dock ofta och flera olika kursplaner kan ibland gälla samtidigt. I 

kursplanerna uttrycks det mycket tydligt att lärarna ska utöva formativ bedömning och man 

preciserar också noggrant hur bedömningen ska gå till. 

Lärarna inspekteras regelbundet av skolinspektörer som både ska handleda lärarna i deras arbete 

och betygsätta dem. Även rektorerna besöker och betygsätter lärarna. Lärarna är bara anställda 

för ett år i taget. Varje år måste lärarna därför på nytt ansöka om lektionstimmar. De lärare som 

arbetat längst och har högst betyg får välja lektionstimmar först. Detta medför att lärare i början 

av sin yrkesbana byter skola ofta och många gånger arbetar på flera olika skolor. 

Eftersom kursplanerna ofta ändras och eftersom Uruguay har ett invecklat system vad det gäller 

obligatoriska prov, att sätta betyg på eleverna och låta eleverna flytta upp en årskurs, så gäller 

det jag beskriver nedan endast generellt. 

Uruguay har en betygsskala från 1-12, där 6 oftast är gränsen för godkänd. Lärarnas bedömning 

och betygsättning är starkt reglerad. De måste genomföra ett skriftligt prov varannan månad och 

de ska också sätta ett betyg på eleven varannan månad. Detta måste de registrera i en betygsbok 

som inte får tas ut från lärarrummet. I betygsboken måste de också redovisa årets 

lektionsplanering och de måste noggrant dokumentera all bedömning och betygsättning de gör 

(ANEP, 2009). 

Lärarna ska också inför varje nytt läsår, och helst inför varje nytt tema, genomföra ett inledande 

diagnostiskt prov som de ska använda för att lägga upp planeringen. De ska även genomföra två 

större obligatoriska terminsprov vilka är schemalagda till två veckor i mitten av läsåret och två 

veckor i slutet av läsåret. Under dessa två veckor har eleverna skriftliga prov i nästan alla 

ämnen. Genom resultatet på dessa terminsprov, och eventuellt med komplettering från 

bedömning av elevens arbete under lektionerna, ska läraren sätta ett särskilt betyg som visar om 

eleven får flytta upp en årskurs eller inte.  

Fram till år 2006 skulle alla elever dessutom genomföra ett stort examensprov i de flesta ämnen 

vid läsårets slut. Efter 2006 behöver bara de som inte klarar av terminsproven göra det. Dock 

kan det vara så många som 25-60 % som behöver göra examensproven. Det är vanligt att elever 

har rester i olika ämnen och att elever måste gå om hela årskurser. I primärskolan har 10 % gått 

om en årskurs och i sekundärskolan går 20-30% om (Benveniste, 2000).  

Uruguay genomför mycket få storskaliga tester och man är försiktig med att offentliggöra 

resultat från dessa (Ravela, 2005). Alla universitetsutbildningar är gratis och tillgängliga för alla 

som har genomgått en tolvårig skola. 
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Metoder 

Metod för datainsamling 

Tillvägagångssätt 

För att kunna undersöka lärares uppfattningar och resonemang kring formativ bedömning samt 

få insikt i hur de bedömer formativt genomförde jag en kartläggande undersökning med intervju 

som huvudmetod. Jag använde mig av kvalitativa intervjuer eftersom de är ett bra redskap för 

att synliggöra människors tankar och uppfattningar om olika fenomen (Kullberg, 2008). För att 

inte intervjun skulle styras för mycket av mina egna fördomar och förväntningar, och för att 

lärarna skulle kunna tala så fritt som möjligt, försökte jag ge intervjun karaktären av ett samtal 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Men för att ändå styra in intervjun på de ämnesområden som 

intresserade mig hade jag en provisorisk intervjuguide som jag delvis följde. Detta enligt Kvale 

& Brinkmanns (2009) beskrivning av den halvstrukturerade livsvärldsintervjun som varken är 

ett öppet samtal eller ett slutet frågeformulär. I stället fokuserar intervjuguiden på vissa teman 

och kan ha förslag på frågor. 

För att inte missa några av mina frågeställningar stolpade jag även upp några intervjufrågor som 

jag kunde använda i slutet av intervjun om jag tyckte att jag behövde lyfta fram ett missat 

ämnesområde. Eftersom det var svårt att få en bra bild av Uruguays utbildningssystem använde 

jag också intervjutiden till specifika frågor om utbildningssystemet.  

Innan intervjuerna bad jag lärarna ta med sig olika exempel på hur de bedömer eleverna. Det 

gjorde jag för att försöka förflytta samtalet till lärarnas praktiska arbete i skolan, så att de inte 

bara skulle prata generellt om bedömning. 

Jag började intervjun med att be läraren presentera sig själv och sin bakgrund. Sen sa jag att jag 

ville prata om bedömning och bad läraren berätta om hur läraren bedömde sina elever. Jag lät 

läraren tala fritt och störde endast genom att be läraren upprepa eller förklara närmare. Efter 

detta frågade jag om läraren hade tagit med sig bedömningsexempel och bad läraren visa dessa. 

Här talade läraren åter fritt. Under denna del av intervjun frågade jag också vad läraren 

bedömde hos eleverna.  

Efter detta tog jag fram den gällande kursplanen och frågade vad läraren hade att säga om den. 

Jag visade särskilt på de sidor i kursplanen som beskriver den formativa bedömningen. Jag 

frågade också om läraren arbetade enligt kursplanen. Efter att läraren talat fritt om detta frågade 

jag om läraren upplevde några stöd eller hinder för att kunna arbeta formativt. 

De lärare som inte spontant pratade om formativ bedömning frågade jag också hur de bedömde 

eleverna dagligen för att hjälpa eleverna framåt. Detta för att få en utförligare bild av hur lärarna 

bedömde eleverna, delvis eftersom en del lärare gärna tänker betygssättning när de hör ordet 

bedömning och inte tänker på hur de dagligen bedömer eleverna. 

Efter detta hade jag en del specifika frågor som varierade lite under de olika intervjuerna, 

allteftersom jag fick reda på den information jag ville ha. Jag frågade om de diagnostiska 

proven, terminsproven, examensproven, systemet för att flytta upp en årskurs och om 

skolinspektörerna. De flesta frågor ställde jag dock till nästan alla lärare eftersom det tog lång 
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tid för mig att få ett grepp om systemet och att förstå att olika provsystem mm gällde i olika 

årskurser. 

Sammanfattningsvis kan sägas att första delen av intervjuerna hade karaktären av ett samtal för 

att sedan övergå till att styras mer av mina frågor. Intervjuerna utfördes på spanska, varierade 

mellan 45 minuter och 2 timmar och dokumenterades med hjälp av en mp4-spelare. 

Urval 

Jag intervjuade tio lärare och en skolinspektör/lärarutbildare i Uruguays huvudstad Montevideo. 

De flesta lärare arbetade på flera skolor, både inom offentlig och privat verksamhet. De 

undervisade oftast både i årskurs 7-9 och 10-12. Åtta av lärarna undervisade i biologi och två i 

kemi.  

Eftersom jag bor och studerar i Sverige och eftersom detta arbete har relativt kort 

tidsbegränsning blev jag hänvisad till att intervjua de personer som mina kontakter i Uruguay 

kunde förmedla. Därmed är urvalet ingalunda slumpmässigt och kan inte heller sägas 

representera Uruguays lärarkår. Jag har en överrepresentation av kvinnor, lärare som arbetat en 

längre tid och lärare som är av medelklass. Förhållandet kvinnor/män är 9/1. Vad det gäller 

lärarnas ålder och yrkeserfarenhet har jag en god spridning. Lärarna är mellan 27 och 56 år och 

deras yrkeserfarenhet är mellan 3 och 29 år. Alla lärare utom en är behöriga. 

Analysmetod 

Först transkriberade jag alla intervjuer i sin helhet. Genom närläsning försökte jag hitta mönster 

i lärarnas utsagor. Jag letade särskilt efter uttalanden som var relaterade till mina olika 

frågeställningar. Dessa uttalanden försökta jag koda genom att knyta an ett eller flera nyckelord 

till uttalandet, eller genom att sammanfatta uttalandet i en mening. Enligt Kvale & Brinkmann 

(2009) spelar kodning en viktig roll i den grundade teorin. Inom den grundade teorin behöver 

man inte kvantifiera koderna utan man gör en kvalitativ analys av deras relation till andra koder 

och till sammanhanget. Jag kodade inte hela intervjumaterialet utan bara de bitar som var 

relevanta eller intressanta för mina frågeställningar. 

Först analyserade jag hur lärarna bedömer formativt, sedan vad lärarna bedömer samt upplevda 

hinder och stöd för bedömning. Slutligen analyserade jag lärares upplevda spänningar mellan 

formativ och summativ bedömning. 

Jag ska nedan visa hur jag analyserade mitt material genom att beskriva analysen av upplevda 

hinder och stöd som ett exempel. Mina koder kunde här vara ”för mycket innehåll i 

kursplanerna”, ”för många olika kursplaner som ändras hela tiden” och ”kursplanerna ändras så 

ofta”. Alla dessa koder kategoriserad jag som ” kursplaner.” På samma sätt kategoriserade jag 

koder som ”obligatoriska prov” och ”systemet för att flytta upp en årskurs” som kategorin 

”provsystemet”. Därmed fick jag de fem kategorierna ”kursplaner”, ”bedömningskriterier”, 

”provsystemet”, ”lärarnas skolbyten” och ”skolinspektörer” som jag förde samman till 

överkategorin ”faktorer relaterade till styrdokument och utbildningssystem”. 

På detta sätt växte det successivt fram en bild av lärarnas sätt att bedöma och av deras 

uppfattningar och resonemang kring formativ bedömning. För att få bilden av lärarnas 

uppfattningar mer och mer nyanserad gick jag gång på gång tillbaka till det transkriberade 

materialet. 
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 Både intervjuer, transkribering och analys av materialet utfördes på spanska. Jag har sedan 

översatt utvalda citat till svenska för presentation i detta arbete. 

Forskningsetik 

I min undersökning tog jag hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta innebar att jag informerade lärarna om undersöknings syfte, att 

deltagandet var frivilligt och konfidentiellt och att insamlat material endast skulle användas för 

denna undersökning och inte för något annat ändamål. 

Resultat 

Hur bedömer lärare formativt? 

Analysen av hur lärarna bedömer formativt genererade två kategorier, explicit formativ 

bedömning och implicit formativ bedömning.  Alla lärare bedömer eleverna formativt till en 

viss utsträckning, men några lärare är starkt medvetna om sin formativa bedömning och 

använder sig av olika metoder eller verktyg för att underlätta den formativa bedömningen. 

Dessa lärare utför explicit formativ bedömning. Andra lärare är inte medvetna om begreppet 

formativ bedömning på samma sätt, och använder sig inte medvetet av formativ bedömning. 

Ändå bedömer dessa lärare till viss del eleverna formativt. Dessa lärare utför implicit formativ 

bedömning. 

Explicit formativ bedömning  

Sju av tio lärare använder sig medvetet av olika metoder och verktyg för att underlätta den 

formativa bedömningen. Alla dessa lärare gör uttalanden som visar att de arbetar med att ge 

eleverna feedback. Förutom att de säger att de kontinuerligt bedömer eleverna för att kunna 

hjälpa dem i sitt fortsatta lärande så avsätter två lärare lektionstid för individuell eller gruppvis 

kontinuerlig handledning och fyra lärare ger skriftliga kommentarer på prov i stället för att sätta 

ut siffror eller betyg.  

En lärare som arbetar mycket med projektarbete pratar om bedömning av projektarbetet och 

säger: 

”…det här arbetssättet [projektarbetet] kräver att eleverna får mycket handledning. Jag 

avsätter 15 minuter varje lektion för att de olika grupperna ska få handledning. Vi tittar på hur 

det går, hur långt de kommit, vad de behöver hjälp med, hur de ska gå vidare…” 

Fem lärare använder diagnostiska prov för att planera sin fortsatta undervisning och sex lärare 

berättar hur de ordnar olika aktiviteter för att lättare kunna bedöma eleverna formativt. Exempel 

på detta är att dela in eleverna i små grupper så att det är lättare för läraren att gå runt i 

grupperna för att bedöma vad eleverna behöver hjälp med. En lärare berättar att eleverna 

gruppvis får skapa delar av nervsystemet i modellera så att hon kan se att de förstått. Två andra 

lärare berättar:  



 

 

11 

 

”Efter det diagnostiska provet, när jag ser vad eleverna förstått, får jag ibland planera om hela 

undervisningen, eller t o m ta om bitar.” 

”De får ett problem som de ska lösa i grupp. Det kan vara att jämföra, diskutera likheter och 

skillnader hos ett människokranium med ett hundkranium. Eller framfoten av en häst, utter 

och människa. När de gör det i små grupper är det mycket lättare för mig att märka vad de 

förstår och inte.” 

Flera lärare arbetar med välkända formativa metoder. En lärare arbetar med portfolio.  

”Sen vill jag visa hur jag jobbar med portfolio. Det gör de individuellt och hemma.” 

Fyra lärare arbetar med bedömningsmatriser.  

”Så gjorde jag den här matrisen; processer och innehåll som jag ska bedöma. Matrisen hjälper 

mig att analysera, innan provet, tänka på aktiviteter som går utöver bara minnet, andra mer 

komplicerade processer som jag vill att de ska utveckla.” 

Fem lärare arbetar med själv- och kamratbedömning. 

”Ibland har jag skriftliga prov i grupp. Gruppen ska lösa ett problem.  Sen får grupperna 

presentera sina lösningar för varandra och så får de bedöma och rätta varandra. Diskutera vilka 

lösningar som fungerar bra.” 

 Dessa sju lärare motiverar också spontant varför de tycker att olika aktiviteter och metoder 

främjar den formativa bedömningen. De berättar t ex att de använder de obligatoriska, 

diagnostiska proven formativt för att lägga upp den fortsatta undervisningen. De beskriver också 

hur de konstruerar olika sorters uppgifter på ett prov för att bättre bedöma formativt, eftersom 

varje elev då har större möjlighet att bli bedömd i ett sammanhang som passar elevens sätt att 

tänka och lära. 

Dessa lärare resonerar under intervjun spontant mycket kring den formativa bedömningen och 

har en stark övertygelse om dess fördelar.  En lärare visar mig sina bedömningsmatriser och 

säger: 

”…de här matriserna använder jag nästan alltid, till allt….och de har givit jättebra 

resultat…jag älskar dem, de är nästan som mina små barn”. 

En annan lärare säger: 

”…bedömning har alltid varit en av mina misslyckanden i yrket, så jag har sökt nya sätt att 

bedöma. Det är ett problem och jag jobbar på det. Jag försöker hitta nya sätt. Och de här 

matriserna hjälper mig jättemycket”.  

Gemensamt för dessa lärare är att de är mycket medvetna om hur de bedömer eleverna och vad 

det är de bedömer hos eleverna. De försöker också hela tiden hitta nya lösningar och metoder 

för att bättre kunna bedöma eleverna formativt, precis som ovanstående citat visar. Dessa lärare 

har arbetat en längre tid som lärare och de tycker att de har god ekonomi och inte behöver arbeta 

så många lektionstimmar. De säger också att de vidareutbildat sig på egen hand. 

Implicit formativ bedömning 

Tre lärare använder sig inte av någon medveten formativ bedömning. Dessa tre lärare har inte 

lika lång yrkeserfarenhet som övriga lärare och en av lärarna har ingen lärarutbildning. De 

pratar inte spontant om formativ bedömning men när jag visar dem kursplanen med texten om 
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formativ bedömning berättar de lite utförligare.  En lärare säger att hon tvivlar på att kunna 

bedöma eleverna formativt och en annan säger: 

”Det är komplicerat. Ska jag säga dig sanningen så bryr jag mig inte så mycket om det där 

[den formativa bedömningen]. Där tar jag mig lärarens frihet. Det där är mer som ett förslag 

och jag bryr mig inte så mycket om det.” 

Dessa lärare tycker själva att de har svårt att lyckas bedöma eleverna formativt. Men trots att de 

inte har några medvetna metoder för formativ bedömning så visar deras resonemang att de ändå 

till viss del bedömer eleverna formativt. När jag frågar dessa lärare hur de bedömer eleverna för 

att hjälpa dem i sitt lärande svarar de: 

”Men sånt märker man under tiden man jobbar med eleverna. Inte i början kanske, inte första 

månaden, men sen märker man det. Självklart. En del elever har mer svårigheter än andra. Att 

det är svårare för en elev märker man när dagarna går. Så då gör jag kanske någon aktivitet, 

någon extra övning till den eleven. Något extra arbete, kanske t o m ett skriftligt förhör. Men 

du märker det när du undervisar, om någon har svårt med något, och det tar du hänsyn till.” 

 ”Om du inte bedömer eleverna kontinuerligt hela tiden så kan du inte fortsätta framåt, för det 

ena bygger ju på det andra. Det finns ju som en ordning i kursinnehållet. Om eleven inte 

förstått att den minsta strukturen är cellerna, så kan vi inte sen prata om flercelliga organismer. 

Då förstår de inte.” 

Dessa citat påvisar att fast flera lärare inte spontant pratar om formativ bedömning, och fast de 

tycker de har svårigheter att bedöma formativt eller t o m säger att de struntar i formativ 

bedömning, så bedömer de ändå till viss del eleverna formativt. De är bara inte helt medvetna 

om det och har inga uttalade strategier för formativ bedömning.  

En lärare behöver påminnas om begreppet formativ bedömning. Först pratar hon bara om att 

hon bedömer vad eleverna presterar på de skriftliga proven och hur de jobbar i klassrummet, 

men på en direkt fråga om formativ bedömning då jag visar henne kursplanens text om formativ 

bedömning säger hon: 

Lärare: ”Jag försöker, jag försöker göra det, jag försöker att bedömningen ska vara en 

kontinuerlig process, och inte bara det som görs under en dag, utan det som görs under alla 

dagar, under hela året. Jag försöker göra det.” 

Intervjuare: ” Och kan du göra det? Eller är det svårt?” 

Lärare: ”Nej. Ja, jag kan göra det” 

Sammanfattning 

Alla lärare bedömer till viss del sina elever formativt. De ingår i själva lärarrollen att ta reda på 

var eleverna ligger kunskapsmässigt för att kunna lägga upp sin vidare undervisning. Alla lärare 

är däremot inte medvetna om hur de bedömer sina elever och alla har inte heller tillgång till den 

begreppsapparat som ofta används i bedömningsdiskursen. Men det finns flera lärare som är 

tydligt medvetna om hur och varför de bedömer sina elever. De vill uttalat bedöma eleverna 

formativt och har utvecklat eller tagit till sig olika metoder för att underlätta detta. De metoder 

och verktyg som dessa lärare använder är till största delen de som beskrivs i kursplanerna, 

nämligen feedback (sju lärare), att organisera olika aktiviteter för att lättare bedöma formativt 

(sex lärare), diagnostiska prov (fem lärare), själv- och kamratbedömning (fem lärare), skriftliga 

kommentarer på prov (fyra lärare) och bedömningsmatriser (fyra lärare). 
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De sju lärare som har många olika strategier för att bedöma eleverna formativt och använder 

mycket av sin lektionstid till just detta (explicit formativ bedömning) bedömer eleverna mer 

formativt än de tre lärare som inte är medvetna om den formativa bedömningen (implicit 

formativ bedömning). 

Vad bedömer lärare? 

I ljuset av ovanstående resultat undrar man om det finns någon relation mellan hur lärarna 

bedömer och vad lärarna bedömer. Under intervjuerna visade det sig att lärarna hade mycket 

olika kriterier för bedömning. Dessa kriterier kan delas in i uppnådda kunskaper och förmågor 

samt personliga egenskaper och uppförande.   

Uppnådda kunskaper och förmågor 

De flesta lärare uttrycker till viss mån att de bedömer uppnådda kunskaper och förmågor hos 

eleverna. Detta gör de mer eller mindre tydligt. Några lärare är mycket medvetna om vilka 

specifika förmågor de bedömer, speciellt de lärare som arbetar med bedömningsmatriser. T ex 

bedömer en lärare följande i några av sina bedömningsmatriser: förmågor relaterade till minnet, 

tolkningsförmåga, analys- och samverkansförmåga, förståelse och organisation samt 

kommunikation. 

Andra lärare bedömer: 

”Förmåga att känna igen, förklara, använda information i olika konkreta situationer, lösa 

problem, organisera information vetenskapligt, diskutera och argumentera  utifrån olika 

kunskaper.” 

”Om de kan använda sina kunskaper för att identifiera, jämföra, tolka, använda, värdera, dra 

slutsatser, sammanställa och kommunicera.” 

De sju lärare som är positivt inställda till formativ bedömning, resonerar mycket kring detta och 

använder sig av olika metoder och verktyg för att underlätta formativ bedömning (explicit 

formativ bedömning) är mer medvetna om och beskriver tydligare vilka kunskaper och 

färdigheter de bedömer hos eleverna. Detta gäller speciellt de lärare som arbetar med 

bedömningsmatriser. 

De tre lärare som inte är medvetna om den formativa bedömningen (implicit formativ 

bedömning) uttrycker inte några tydliga kunskaper och förmågor som de bedömer hos eleverna. 

T ex bedömer en lärare prov, arbete på lektion samt attityder och uppförande. Den här läraren 

beskriver också hur hon försöker arbeta och bedöma formativt vad det gäller elevernas 

ansträngning och sätt att relatera till klasskamrater.  

”Om han anstränger sig mer, tar med böckerna, uppträder bättre mot klasskamraterna måste 

jag också ta med det i bedömningen. Det kanske är en mycket större utveckling än att han 

klarar ett prov.” 

Personliga egenskaper och uppförande 

Åtta av tio lärare bedömer till viss del elevernas personliga egenskaper och uppförande. 

Några lärare uttrycker t o m klart att elevernas personliga egenskaper och uppförande väger 

tungt vid bedömningen av eleverna. T ex bedöms attityder och uppförande, ansvar, ansträngning 
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och intresse. Vissa lärare säger dessutom att de vid bedömning lägger större vikt vid attityd och 

uppförande än kunskaper i biologi. 

”..för vad spelar det för roll i slutänden , om eleven kan allt, allt, allt som kursplanen 

innehåller, men inte är en bra person. Om han inte kan uppföra sig, inte kan uttrycka sig, prata, 

diskutera…” 

De två lärare som inte bedömer elevernas personliga egenskaper och uppförande utför explicit 

formativ bedömning. De sju lärare som utför explicit formativ bedömning talar också mindre 

om elevernas personliga egenskaper och uppförande utan talar mer om vilka kunskaper och 

förmågor som är viktiga för eleven att utveckla. 

Hinder och stöd för att bedöma formativt 

Alla lärare talar mer om hinder för formativ bedömning än faktorer som stöder detta. Dessa 

upplevda hinder och stöd kan kategoriseras i tre huvudgrupper enligt följande: a) faktorer 

relaterade till styrdokument och utbildningssystem b) faktorer relaterade till lärares utbildning c) 

faktorer relaterade till samhälle och ramfaktorer. 

Faktorer relaterade till styrdokument och utbildningssystem 

Kursplaner 

Tre lärare upplever det som ett hinder att politikerna ändrar kursplanerna så ofta och att detta 

medfört att olika kursplaner gäller samtidigt i olika årskurser. De anser att det blir svårt att 

kunna arbeta och bedöma formativt när de hela tiden måste rätta sig efter nya kursplaner och 

nya bedömningssystem. Mycket p.g.a. att de inte får tid över till formativ bedömning när de 

hela tiden måste sätta sig in i vad som gäller för tillfället, men också för att de olika 

kursplanerna gynnar eller missgynnar den formativa bedömningen på olika sätt. 

”TEMS 2003 [en kursplan] var jättebra tycker jag. Vi använde portfolio och jobbade i projekt. 

Men den var svår att genomföra. Den var för dyr. Så i år är det sista klassen som jobbar enligt 

den planen./…/ Den här nya kursplanen är inte lika bra, men vad ska vi göra?” 

Fyra lärare påpekar att den stora mängden av ämnesinnehåll i kursplanerna förhindrar 

möjligheten att kunna bedöma eleverna formativt. För att lyckas gå igenom allt ämnesstoff som 

kursplanen tar upp så måste lärarna använda sig av t ex katederundervisning och andra 

undervisningsformer som inte ger samma utrymme för formativ bedömning. Men flera lärare 

löser det upplevda problemet genom att själva välja att inte följa kursplanens ämnesinnehåll, för 

att på så sätt få möjlighet att arbeta på ett sätt som gynnar den formativa bedömningen. 

”…om du ska klara av att ge allt, allt innehåll som står i kursplanen så finns det ingen 

möjlighet att du ska lyckas bedöma formativt, ingen chans. Så jag hoppar över, väljer det som 

jag tycker är viktigast, för att kunna jobba som jag vill med eleverna. Egentligen är det få 

teman som är så viktiga att du inte kan hoppa över dem.” 

Två lärare nämner däremot att de ser den nya läroplanen som en stödjande faktor. 

”…så här bedömde vi förut. Men nu har vi La Reformulación 2006 [den nya kursplanen] som 

är total omformulering, i flera dimensioner./…/ Den här kursplanen gör, tror jag, att lärarna 

bedömer på ett nytt sätt, att lärarna tittar mer på processen än på produkten.” 
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Bedömningskriterier 

Tre lärare upplever det som negativt att det inte finns något enhetligt bedömningssystem med 

gemensamma bedömningskriterier. Lärarna vet inte vad det är de ska bedöma hos eleverna utan 

bara vilket innehåll som eleverna ska behärska. De anser att för att kunna bedöma formativt 

måste det finnas kriterier som talar om vilka kunskaper och förmågor som eleven ska tillägna 

sig och utveckla. Dessa lärare försöker på egen hand komma över problemet genom att själva 

fundera över vad det är de tycker att eleverna ska utveckla och sedan konstruera olika 

bedömningskriterier. 

”Eleverna vet generellt inte hur de blir bedömda. Läraren ger dem en lista med innehåll, men 

eleverna vet inte vad de ska göra med innehållet. Det finns inga gemensamma 

bedömningskriterier./…/ Men sen upptäcker man att det finns andra sätt att bedöma, att man 

kan systematisera sin bedömning. Men det är ett problem att det inte finns några 

bedömningskriterier. Och jag försöker jobba med det.” 

Provsystemet 

Fem lärare upplever att provsystemet är ett hinder för formativ bedömning.  Förutom att lärarna 

måste genomföra ett skriftligt prov åtminstone varannan månad så måste de göra två större, 

obligatoriska, nationellt schemalagda prov. Två lärare upplever att de inte gör något annat än att 

bedöma och betygsätta och därför får för lite tid kvar till lärande. Flera anser att 

bedömningstillfällen måste finnas, men tycker att det är negativt att de måste vara skriftliga och 

att eleverna under några få dagar ska genomföra stora prov i alla ämnen. 

”…under två veckor har eleverna  prov i ett ämne varje dag, och lektioner samtidigt. Vi 

överbedömer… som skriftliga proven, terminsproven…hela tiden försöker vi betygsätta 

eleverna, så det blir ingen tid över för lärande” 

”Jag säger inte att vi inte ska ha några bedömningstillfällen. Men saken att de måste vara 

skriftliga och individuella stör mig. Jag kanske hellre vill bedöma eleverna när de genomför en 

uppgift i grupp, eller göra ett projektarbete. Ibland vet jag inte om de där proven verkligen kan 

tala om vad det är som eleven kan eller inte…” 

Dessa lärare är också negativa till hur ett slags medelbetyg räknas ut i varje ämne för att tala om 

i fall eleven får flytta upp till nästa årskurs eller inte. Medelbetyget ska egentligen vara ett 

medelvärde av hur eleven arbetat i klassen samt av resultatet från de två terminsproven, men 

tydligen använder sig många lärare bara av resultaten på terminsproven. Detta tycker lärarna har 

medfört att elever som fått ett bra resultat på första terminsprovet sen inte anstränger sig, 

eftersom de inte då behöver prestera så mycket mer utan ändå kommer att kunna flyttas upp till 

nästa årskurs. Lärarna tycker också att provsystemet medför att eleverna inte engagerar sig i det 

dagliga arbetet i klassrummet, utan mest bryr sig om att prestera bra vid ett enstaka provtillfälle. 

”En elev som fått 10 på första terminsprovets slutar redan anstränga sig, för han vet att det 

räcker med 2 på nästa terminsprov för att få flytta upp en årskurs” 

Ovanstående resonemang och citat kan verka svåra att koppla ihop med formativ bedömning, 

men det är så några lärare resonerar. De säger att för att kunna arbeta och bedöma eleverna 

formativt måste eleverna på något sätt vara intresserade eller motiverade till att arbeta, men det 

är många elever inte när det är resultatet på de två terminsproven som räknas för att klara av 

läsåret. 
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Fem lärare är däremot positiva till delar av provsystemet. Fem är positiva till de obligatoriska 

inledande diagnostiska proven som hjälper dem att omarbeta deras terminsplanering och som 

visar dem vilka olika svårigheter eleverna har och vilka kunskaper och förmågor som de redan 

uppnått. Två säger också att även terminsproven kan användas formativt för att modifiera 

arbetet under resten av terminen. 

”Jag tycker att terminsproven hjälper mig. Jag ser vilka bitar jag måste ta om, vilka bitar 

eleverna redan klarat av, vad de har svårt med, och jag lägger upp resten av undervisningen 

efter det”. 

Fyra lärare nämner som en fördel för formativ bedömning att den obligatoriska 

examensperioden vid läsårets slut tagits bort. Här använder de samma resonemang som jag 

tidigare beskrivit i samband med andra obligatoriska prov, nämligen att eleverna bara bryr sig 

om resultatet på provet och inte bryr sig om att arbeta på lektionerna, och det är svårt att arbeta 

och bedöma formativt med ointresserade elever. 

Lärarnas skolbyten 

Nio lärare är negativa till att de måste byta skola så ofta eftersom det hindrar dem från att få 

kontinuitet i sitt arbete. Den formativa bedömningen påverkas indirekt eftersom lärarna hela 

tiden måste anpassa sig till nya kolleger och ny skolledning och därför inte tillsammans lyckas 

arbeta in ett arbetssätt som gynnar formativ bedömning. Direkt påverkas den formativa 

bedömningen eftersom lärarna inte hinner vara tillräckligt länge i varje klass för att få en bättre 

bild av vilka olika behov olika elever och klasser har.  

”Om du är en längre tid på ett ställe lär du dig vad det är för sorts elever du jobbar med. Vilka 

intressen de har, vilka svårigheter, vilka metoder som funkar, vad som funkar bra och vad som 

funkar dåligt. Som det är nu måste du börja om från början hela tiden.” 

En lärare, som är negativ till alltför täta skolbyten, kommenterar dock att det inte heller är bra 

att vara för länge på ett ställe. 

”Att byta skola så ofta missgynnar den formativa bedömningen. Men om du inte byter, så 

vänjer man sig för mycket vid en speciell typ av elever, en speciell nivå… man förlorar 

plasticiteten. Att byta grupper ibland är bra för läraren. Men så ofta som det är nu missgynnar 

den formativa bedömningen.” 

Skolinspektörer 

På en direkt fråga om skolinspektörerna visar det sig att alla lärare är mer eller mindre positivt 

inställda till skolinspektörerna och deras besök. Även rektorernas besök och bedömning upplevs 

som positivt. Dock uttalar flera lärare att skolinspektörerna borde göra tätare besök och lägga 

större vikt vid att handleda vid sina besök. De nämner också att det är stor skillnad på hur olika 

inspektörer arbetar. Vissa kontrollerar bara att lärarna uppfyller de administrativa kraven, som 

att skriva kontinuerligt i betygsboken, medan andra lägger stor vikt vid hur läraren arbetar i 

klassrummet och hur läraren bedömer eleverna. De flesta lärare är dock mycket positiva till 

besöken och tycker att skolinspektörerna hjälpt dem att förbättra sin undervisning och 

bedömning. 

”En del lärare tycker det är obehagligt med besöken, men mig har det hjälpt jättemycket. En sa 

att jag jobbar för mycket, att jag måste låta eleverna jobba, så får jag möjlighet till annat, som 

bedömning och sånt. ” 
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Några lärare ser en konflikt i att inspektörerna ska bedöma och vara handledande samtidigt som 

de ska betygsätta läraren. De menar att eftersom läraren vet att den blir betygsatt, och att betyget 

sen påverkar dennes yrkeskarriär, så är det stor risk att läraren inte dristar sig till att ta upp de 

problem och svårigheter de upplever i undervisningen. Dessa lärare tror också att en lärare som 

tycker att det är svårt att genomföra den formativa bedömningen kanske inte vågar ventilera 

detta och be inspektörerna om handledning. 

Faktorer relaterade till lärares utbildning 

De sju lärare som arbetar medvetet med formativ bedömning uppger alla faktorer relaterade till 

lärares utbildning. Dessa lärare anser att de är alltför ensamma om sitt sätt att arbeta. Dels skulle 

de behöva kolleger att diskutera arbetsmetoder och bedömningskriterier med. Dels anser de att 

det blir svårt för både läraren och eleverna när eleverna inte är vana vid att bli bedömda 

formativt och vid att arbeta med hjälp av betygsmatriser, kamratbedömning, enbart skriftliga 

kommentarer på prov och liknande . Enligt dessa lärare är det ett fåtal lärare i Uruguay som 

arbetar med formativ bedömning eftersom lärarna inte fått någon vidareutbildning i detta. De 

tycker också att det är ett problem att många lärare inte har någon lärarutbildning och 

följaktligen inte någon utbildning alls i bedömning. 

”Jag saknar folk som jobbar som jag! Det är bara jag som jobbar så här på min skola, jag har 

inga andra lärare att samarbeta med. Och det blir svårt för eleverna när de kommer till mina 

lektioner och helt plötsligt blir bedömda på ett helt annat sätt än de är vana vid../…/Ibland 

säger de ”kan du inte bara ställa dig där framme och ge en vanlig lektion!?” De förstår inte 

varför jag måste krångla till allt.” 

”Det finns ingen bra utbildning i bedömning på IPA [Instituto de Profesores Artigas, 

Uruguays motsvarighet till Lärarhögskolan].  Förut fanns en kurs i bedömning, som inte ges 

längre. Så det var dåligt förr och nu är det ännu sämre. I allmänhet vet vi lärare väldigt lite om 

bedömning och vi gör det vi gör intuitivt./…/Jag har studerat det här [formativ bedömning] på 

egen hand, för det intresserar mig, jag tycker det är viktigt. Men i slutändan är allt prat om 

formativ bedömning bara tomma ord, vi har inte fått någon utbildning i det…” 

Skolinspektören, som också är lärarutbildare, anser dock att lärarna nu får utbildning i 

bedömning, och då poängteras i synnerhet den formativa bedömningen. Han säger också att 

biologilärarna vartannat år har obligatoriska vidareutbildande kurser, som vissa år handlar om 

bedömning. En lärare anser även att hon fått tillräckligt med utbildning i bedömning under sin 

utbildning.  Denna lärare använder dock inga medvetna metoder för formativ bedömning i sitt 

vardagliga arbete. 

Faktorer relaterade till samhälle och ramfaktorer 

Sju lärare kommenterar spontant att det är svårt för lärare i Uruguay att bedöma formativt 

eftersom många lärare är tvungna att arbeta så mycket. Lärarlönen är låg och många lärare 

arbetar därför i flera olika skolor med 40-60 lektionstimmar i veckan.  Lärarna säger att det 

krävs mer tid för att kunna bedöma eleverna formativt och att det är omöjligt när man jobbar så 

mycket. Lärarna pratar här till stor del generellt om andra lärares problem. Själva tycker de 

flesta att de har tillräckligt med tid för att arbeta och bedöma formativt. 

”Jag kan jobba så här, för min familjesituation. Jag behöver inte jobba så mycket, jag har tid. 

Min familjesituation och min ekonomi gör att jag bara behöver jobba 20 lektionstimmar i 
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veckan/…/ Men lönen är så dålig, många jobbar 60 timmar i veckan, sitter och rättar på 

bussen mellan skolorna. De har inte tid till formativ bedömning.” 

Att samhället är så heterogent i Uruguay upplevs också som ett hinder av två lärare. Eleverna 

har så olika bakgrund att det blir svårt att möta eleverna på så olika nivåer. För lite tid till 

bedömning p.g.a. stora elevgrupper är något som fyra lärare upplever som negativt för den 

formativa bedömningen. Även de lärare som jobbar mindre tycker inte att tiden räcker till för att 

göra en mer personlig, kontinuerlig bedömning när klasserna kan vara så stora som 40 elever 

per klass. 

Sammanfattning 

Lärare upplevde fler hinder än stöd för formativ bedömning. De sju lärare som explicit arbetade 

med formativ bedömning upplevde fler hindrande faktorer än de andra tre lärarna. Det var också 

dessa lärare som spontant uttalade sig om faktorer som kursplaner, provsystem och utbildning 

som hindrande. De lärare som implicit bedömde eleverna formativt nämnde heterogena 

elevgrupper, stora elevgrupper, tid/ekonomi och skolbyten som hindrande faktorer. Flera av 

dessa sista faktorer uppgavs även av lärare som bedömde explicit formativt. 

Spänningen mellan formativ och summativ 

bedömning 

Jag uppfattar de obligatoriska terminsproven samt de slutliga examensproven som till största 

delen summativa, bl a därför att de första används för att räkna ut ett slags medelbetyg för 

eleven samt för att de senare används för att i slutet av terminen kontrollera vad eleven kan.   

Vad det gäller upplevda spänningar mellan formativ och summativ bedömning är det svårt att 

tolka lärarnas uttalanden. Flera lärare uttrycker sig rätt motsägelsefullt, genom att först säga att 

de tycker att de obligatoriska terminsproven hjälper dem att bedöma eleverna formativt, att de 

bara är ännu ett bedömningstillfälle, men senare säger de att de helst skulle vilja bedöma 

eleverna på något annat sätt för att göra bedömningen mer formativ. Ett exempel på lärarnas 

motsägelsefulla resonemang kring de obligatoriska terminsproven är följande: 

Lärare: ”De obligatoriska terminsproven påverkar inte min undervisning eller bedömning det 

minsta, absolut inte. De är bara något som man måste genomföra” 

Senare i intervjun säger läraren: 

Lärare: ”Men bedömningen är som något nödvändigt ont. Bedömningen kanske inte 

begränsar, men den komplicerar det hela…” 

Intervjuare: ”På vilket sätt menar du?” 

Lärare: ”Ibland bryr sig eleverna mer om betyget än vad de lär sig. Jag har som dubbla känslor 

för det här. Ibland gör bedömningen att man blir liksom inrutad, inte sant, när man måste sätta 

en siffra, ibland missar jag att se det att eleven faktiskt inte förstod. Jag känner att den här 

bedömningen är något nödvändigt ont eftersom systemet kräver det. 

Intervjuare: ”Och om inte de här obligatoriska proven fanns, hur skulle du göra då?” 

Lärare: ”Jag tror att man måste göra det. Men jag skulle göra det på ett mer allmänt sätt, mer 

globalt.  
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Intervjuare: ”Hm.” 

Lärare: ”Inte så inrutat. Varför ha ett skriftligt prov i månaden? Jag skulle göra en annan sorts 

bedömning. Muntlig, i grupp, vilket datum som helst..” 

Utifrån utsagor som de i citatet verkar det som att lärare anpassar sig till det system de arbetar i 

och kanske inte direkt reflekterar över vissa faktorer i systemet, som t ex hur bedömningen 

fungerar. När läraren däremot får tillfälle att fundera mer över vad hon tycker om olika typer av 

bedömning visar det sig att hon egentligen har andra och starkare åsikter än vad hon själv trodde 

från början. Fast hon först verkade nöjd med bedömningssystemet och de obligatoriska 

terminsproven visar det sig sen att hon egentligen upplever en kluvenhet och skulle vilja 

bedöma på ett annat sätt. Denna motsägelsefullhet finner jag hos några av lärarna. 

Vidare finns det två lärare som enbart upplever terminsproven som positiva. De tycker att de 

hjälper dem i bedömningsarbetet och att dessa summativa bedömningar och de dagliga 

formativa bedömningarna kompletterar varandra. 

”Generellt uppnås det formativa med det summativa, och tvärtom. De formativa är det som 

mest fattas, men generellt så följer de med varandra. Det beror på hur man gör det. Du kan 

använda ett prov formativt, sätta kommentarer och omplanera din undervisning. Men också 

för att hjälpa till att sätta betyg. Så för mig är de summativa proven bara ännu en möjlighet till 

att bedöma.” 

Fem lärare tycker dock att terminsproven delvis påverkar deras formativa bedömning negativt 

och skulle helst vilja kunna bedöma sina elever på andra sätt. De lyckas dock hantera problemet 

genom att använda terminsproven så formativt som möjligt. Ett exempel på detta är en lärare 

som har valt att bara lämna tillbaka provet till eleverna med skriftliga kommentarer och inga 

betyg eller siffror. En annan lärare diskuterar provet individuellt med alla elever innan hon 

lämnar ut vilket betyg de fått.  Dessutom säger de flesta lärare att de använder terminsprovet för 

att lägga upp den fortsatta undervisningen. 

”Det formativa kan du försöka göra i klassrummet, men hela systemet är gjort för det 

summativa. Du ska sitta och med matematik räkna ut medelbetyg från olika 

prov./…/Terminsproven kan användas som bara summativa, om du bara sätter siffror, sitter 

och räknar, men kanske, om du sätter bedömningar och kommentarer så…ja, det beror på 

varje lärare vad du gör av proven, om du kan försöka använda dem formativt” 

De lärare som är mest negativa till den summativa bedömningen genom de obligatoriska proven 

är också de lärare som medvetet och uttalat arbetar med formativ bedömning. Bland de som 

utför implicit formativ bedömning är det ingen som spontant pratar om de summativa proven 

som något hinder. Det är följaktligen så att de lärare som på något sätt upplever spänningar 

mellan formativa och summativa bedömningar finns bland de lärare som explicit bedömer 

eleverna formativt. 
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Diskussion 

Samtliga tio intervjuade lärare bedömer till viss del eleverna formativt, men graden och typen 

av formativ bedömning varierar. Sju av lärarna är mycket medvetna om den formativa 

bedömningen och använder olika metoder och verktyg för att underlätta den (explicit formativ 

bedömning). Tre av lärarna är inte medvetna om den formativa bedömningen, men de bedömer 

ändå eleverna kontinuerligt och anpassar sin undervisning därefter (implicit formativ 

bedömning). 

Vad är det då som skiljer sig mellan de lärare som bedömer explicit och implicit formativt? 

Tydligast är att de som bedömer explicit formativt är äldre och har längre yrkeserfarenhet. De 

säger också att deras ekonomiska och sociala situation medför att de inte behöver arbeta lika 

många timmar som andra lärare och att de följaktligen har mer tid för att arbeta med formativ 

bedömning. De har också på egen hand vidareutbildat sig eller fördjupat sig inom formativ 

bedömning. 

Samtliga lärare som bedömer explicit formativt resonerar mycket kring bedömning och är 

mycket positivt inställda till formativ bedömning, till skillnad från de lärare som bedömer 

implicit formativt. Det är tydligt att lärarnas utbildning och deras syn på bedömning är relaterat 

till hur mycket de arbetar med formativ bedömning. Shepard (2000) menar att vi måste ändra 

den kulturella bedömningspraktiken så att lärare och elever ser bedömning som en källa till 

insikt, och det är just det som de sju lärare som bedömer explicit formativt gör. 

Att de tre lärare som bedömer implicit formativt inte är positiva till formativ bedömning kan 

bero på att de inte har haft samma möjlighet att vidareutbilda sig eller fördjupa sig inom 

formativ bedömning. Tydligt är i alla fall att dessa tre lärare inte har lika lång yrkeserfarenhet 

och utbildning som de sju lärare som bedömer explicit formativt. Detta överensstämmer med 

Tomanek et als (2008) påstående om vikten att satsa på utbildning av lärare om man vill lyckas 

implementera formativ bedömning i praktiken. Något som ytterligare stödjer detta påstående är 

att samtliga lärare som bedömer explicit formativt upplever bristen på utbildning som det största 

hindret för formativ bedömning. 

De intervjuade lärarna skiljer sig också åt genom att de sju lärare som bedömer explicit 

formativt är mer medvetna om vad de bedömer. Dessa lärare bedömer i högre grad olika 

kunskaper och förmågor hos eleverna, till skillnad från de lärare som bedömer implicit formativt 

som beskriver hur de bedömer prov, arbete i klassrummet samt attityder och uppförande. 

Vilka kunskaper och färdigheter man bedömer skiljde sig dock åt mellan de sju lärarna som 

bedömer explicit formativt. Tre av dessa säger också att de saknar enhetliga 

bedömningskriterier. Att bedöma formativt innebär till viss del att göra klart för sig vad man vill 

att eleverna ska uppnå och följaktligen vad man vill bedöma. Elever måste förstå vilka 

bedömningskriterier de blir bedömda utifrån för att man skall kunna förbättra den formativa 

bedömningen i praktiken (Black, 2004). Detta innebär att även lärare måste vara medvetna om 

vilka bedömningskriterier de använder. Harlen (2005) påpekar att det är viktigt att involvera 

lärare i utvecklandet av bedömningskriterier. Mina resultat visar att lärare behöver hjälp med att 

utveckla bedömningskriterier. Det är både viktigt att gemensamma bedömningskriterier uttrycks 
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i styrdokumenten och att lärare får hjälp och möjlighet att tillsammans utveckla dessa vidare i 

ett mer konkret sammanhang. 

Majoriteten av de intervjuade lärare som bedömer explicit formativt upplever de summativa 

terminsproven som hinder för den formativa bedömningen.  Enligt flera forskare (Boston, 2002; 

Gioka, 2009; Shepard, 2000) påverkas den formativa bedömningen negativt av summativa 

bedömningar. Zimmerman & Dibenedetto (2008) påpekar att summativa tester gör att lärare styr 

undervisningen mot det provet kommer att mäta istället för att se till elevernas lärandebehov. 

Detta är dock inget som någon av de intervjuade lärarna nämner, eftersom de själva konstruerar 

och bedömmer de summativa terminsproven.  Detta kan jämföras med Giokas (2009) 

påpekande om vikten av ett ökat internt bedömande i skolorna. Att majoriteten av de lärare som 

bedömer explicit formativt uppger att provsystemet är negativt för den formativa bedömningen, 

trots att de själva får konstruera och bedöma proven, antyder vikten av att vara försiktig med att 

påtvinga lärare summativa prov, och i stället låta lärare själva avgöra när och hur de ska bedöma 

sina elever. 

Hickey et al (2006) beskriver hur tester kan ha både summativa och formativa funktioner och att 

varje test på något sätt kan användas formativt.  Flera av de intervjuade lärarna nämner just 

detta när de beskriver hur de anpassat sig till provsystemet genom att använda de summativa 

terminsproven för att bedöma formativt. Att lärare själva får konstruera och bedöma 

terminsproven kan göra det lättare för lärarna att handskas med spänningarna mellan summativ 

och formativ bedömning. 

Det är inte heller de summativa terminsproven som flest lärare upplever som hinder för formativ 

bedömning, utan istället skolbyten (nio lärare), utbildning (sju lärare) och antal arbetstimmar 

(sju lärare). Detta talar för att lärare måste få en kontinuitet i sitt arbete och inte vara tidsmässigt 

pressade för att kunna bedöma mer formativt. Detta kan jämföras med att svenska lärare säger 

att de upplever en ökad arbetsbelastning i och med att de pålagts mer administrativt arbete 

(Krantz, 2009). Lärare kan inte åläggas hur mycket arbete som helst om de ska ha utrymme att 

bedöma formativt. 

Samtliga intervjuade lärare bedömer eleverna formativt och sju av tio bedömer explicit 

formativt. Att så många lärare bedömer eleverna formativt, och att de till stor del använder just 

de metoder och verktyg som nämns i kursplanen, kan vara ett resultat av att Uruguays 

styrdokument tydligt uttrycker att lärarna ska bedöma formativt och hur de ska göra det. Jag vill 

dock påpeka att mitt urval till viss del är överrepresenterat av lärare med lång yrkeserfarenhet 

och med möjlighet att fördjupa sig inom bedömning så vid ett slumpmässigt urval av lärare i 

Uruguay skulle eventuellt färre lärare bedöma explicit formativt. 

Enligt Astrid Pettersson, professor i pedagogik vid Stockholms universitet, är den formativa 

bedömningen betydligt mer spridd bland pedagoger i Storbritannien och Nya Zeeland 

(Bannerhed, 2008). I dessa länder uttrycks det tydligt i styrdokumenten hur formativ bedömning 

ska bedrivas (National Curriculum, 2009; The New Zealand Curriculum Online, 2009). Det kan 

vara av vikt att också vi i Sverige, i läroplaner och kursplaner, formulerar hur den formativa 

bedömningen ska se ut. Detta är särskilt viktigt för att de lärare som inte vidareutbildat sig på 

länge ska få en möjlighet att förstå vilken bedömning som forskare och politiker nu vill 

implementera. 
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Det är intressant att samtliga intervjuade lärare ser skolinspektörerna som ett stöd för formativ 

bedömning. Eftersom läraryrket är relativt ensamt kan ett besök av någon som kommenterar 

undervisningen göra mycket för att förbättra undervisningen och bedömningen. I Uruguay görs 

detta av skolinspektörer och rektorer. Kanske är detta något som vi i Sverige skulle kunna ta 

efter? Shepard (2000) beskriver hur några forskare argumenterar för ökade skolinspektioner för 

att säkerställa att lärare kan bedöma elevers lärande.  Ett annat alternativ kan vara att lärare 

själva hjälper varandra genom att besöka och kommentera varandras lektioner. Lika väl som att 

prata om feedback och formativ bedömning när det gäller elever kan det vara viktigt att även 

lärare får möjlighet att bli bedömda och få feedback på sin undervisning för att kunna utvecklas. 

Att samtliga lärare till viss del bedömer formativt antyder att det finns goda förutsättningar för 

att realisera formativ bedömning i praktiken. Det ingår i läraryrket att kontinuerligt bedöma var 

i lärandet eleverna befinner sig och anpassa undervisningen därefter. Däremot krävs en ökad 

satsning på utbildning av lärare för att ge dem bättre redskap för att strukturera den formativa 

bedömningen. 

 De tre lärare som bedömer implicit formativt är negativt inställda till formativ bedömning, trots 

att de i realiteten redan bedömer formativt. Vad detta beror på kan inte utläsas av mina resultat 

utan det skulle behövas kompletterande studier för att belysa detta. 
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