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Abstrakt 

  

Denna studie är ett resultat av att utifrån ett implementeringsteoretiskt perspektiv studera 

lärares arbete med summativ bedömning när det gäller skriftliga elevarbeten i engelska, 

årskurs 7-9, och undersöka i vilken utsträckning Skolverkets riktlinjer gällande summativ 

bedömning följs. Genom att utgå från Lipskys (2010) teori om närbyråkrater avser studien att 

tydliggöra bedömningsuppdraget samt påvisa möjliga problem i implementeringen av 

Skolverkets riktlinjer. Implementeringen undersöktes genom kvalitativa forskningsintervjuer 

av sex lärare i engelska utifrån Lundquists (1992) tre villkor för en lyckad implementering: 

vilja, kunna och förstå. Resultatet visar att implementering är möjlig i de flesta fall men 

resurser som schemalagd tid för bedömning, organisation för kollegialt samarbete, 

kompletterande material till kunskapskraven samt kompetensutveckling behöver tillsättas för 

att bedömningsuppdraget ska kunna utföras enligt riktlinjerna och implementeringen lyckas. 

Det stora antalet elever och mängden undervisningstimmar anser lärarna direkt hindrande för 

att utföra en professionell bedömning. Sammanfattningsvis finns inte tillräckliga resurser för 

lärare i engelska att bedöma skriftliga elevarbeten så som Skolverket kräver och verktygen är 

få. Skolverkets bedömningsmaterial är användbart men otillräckligt. Kunskapskraven används 

i hög utsträckning men det finns en fara att lokala matriser kommer att ha en framträdande 

roll i framtiden. Uppdraget må ha blivit tydligare för vissa men styrningen når inte ända fram. 
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“As it was, we always misunderstood ourselves, and rarely understood others” 

The Picture of Dorian Gray 

Oscar Wilde 
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1. Inledning  

Ända sedan jag påbörjade min lärarutbildning har bedömning varit en av de saker jag till 

störst del grubblat på och då mest på bedömning av skriftliga elevarbeten. En avsaknad av 

formell utbildning om summativ bedömning fick mig också att undra om det alls var aktuellt 

med ett sådant syfte. Men vi ska ju sätta betyg och rätta nationella prov så vad innebär den 

summativa delen av bedömning och vilka är de uppifrån ställda krav jag måste följa? Även 

den nya reformen som trädde i kraft under min utbildning fick mig att börja fundera på hur jag 

skulle göra för att genomföra bedömningsuppdraget professionellt enligt riktlinjerna och över 

vilket sorts stöd det fanns för att utföra bedömningen såsom regelverket föreskriver.  

Skolverket (2015) gav nyligen ut en rapport där de bl.a. utifrån Lundquists (1992) 

implementeringsteori har undersökt hur den nya reformen successivt har omsatts i 

grundskolan årskurs 7-9 under en treårsperiod. Lärare som undervisade i kemi, 

samhällskunskap och svenska ingick i fallstudien. Gällande kunskapsbedömning pekade alla 

lärarna mer eller mindre på att det tar mer tid än förr, och en del även på att det är svårare. De 

ser en oklarhet i den praktiska tillämpningen gällande betyg och prov. Lärarna ville se fler 

nationella elevexempel som komplement till kunskapskraven och framförallt mer tid. 

Skolverket menar att ”reformlogiken förutsätter att […] bättre insatser görs där uppföljning 

visar att så behövs” (2015:15).  

I och med denna rapport är det av vikt att studera även övriga skolämnen för att få en 

helhetsbild av hur den nya reformen har påverkat bedömningslandskapet. Jag anser att det är 

av intresse att studera bedömning på detaljnivå då bedömning i sig innefattar många olika 

moment. Därav valet av engelska och summativ bedömning av skriftlig kompetens. 

Argument för genomförande av denna studie presenteras nedan utifrån implementering, 

reformer, bedömning och ämnet engelska. 

1.1 Problemområde 

När ett politiskt beslut är fattat utifrån en specifik vision är detta bara början på en process där 

beslutet ska genomföras. Detta kallas implementeringsprocessen (Hertting, 2014:185). 

Implementeringsforskningen tog sin avstamp i 1970 talets USA där två statsvetare visade att 

även om förutsättningarna är goda så blir inte alltid implementeringen av politiska beslut 

lyckad. Den skillnad som uppstår i processen från beslut till implementering kallas 

implementeringsproblem (ibid).  
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För att förstå implementeringsproblemet menar Sannerstedt (2001:20,28) att vi kan skilja 

mellan två roller: beslutsfattarrollen och verkställarrollen. Beslutsfattaren försöker styra 

verkställaren så att de fattade besluten genomförs. Om det uppstår ett 

implementeringsproblem innebär det att beslutfattarens styrning av verkställaren inte 

fungerar. För att hitta orsakerna kan man rikta blicken mot verkställaren. Lipskys (2010) teori 

om närbyråkrater (street-level bureaucrats) blir här relevant. Han menar att eftersom 

närbyråkrater arbetar i direktkontakt med samhällets medborgare och ibland måste ta känsliga 

beslut gällande dessa kan de inte alltid följa fasta regler. Det blir en svår balans mellan 

flexibilitet och regelverk. Denna syn på implementeringsproblemet är utgångspunkten för 

denna uppsats. I relation till den kommer de tre villkor som måste uppfyllas av närbyråkraten 

för en lyckad implementering från Lundquists (1992) implementeringsteori att användas, 

nämligen vilja, kunna och förstå. Dessa tre villkor innebär att tillämparen måste vara positivt 

inställd till att verkställa styrningen, hen måste ha resurser och möjligheter för att kunna 

verkställa styrningen och slutligen måste tillämparen ha kompetens till att förstå och tolka 

styrningen korrekt (Lundquist 1992:76, 1987:77–78). 

Skolan utsätts ständigt för förändring och lärarna är de som i sista led har ansvar för att de 

politiska besluten genomförs. Lärarna kan då beskrivas som närbyråkrater. De har stor 

handlingsfrihet när det gäller att fatta beslut gällande enskilda individer men måste samtidigt 

se till att regelverket följs (Lipsky, 2010:13–14). Vikten av att studera lärare utifrån ett 

närbyråkratiskt perspektiv ligger i att det är de som tar de slutgiltiga besluten i den politiska 

styrningskedjan. Det är läraren som är instrumentet för politiskt fattade beslut och som står i 

direkt kontakt med mottagaren, här eleven. Detta säger Skolverket klart och tydligt: ”Lärarna 

är nyckelpersoner vid implementeringen – de måste ha kunskaper om vad förändringarna 

handlar om och engageras och involveras i genomförandet” (2010b:14). 

Inför den senaste reformen 2011, med ännu en ny läroplan och nytt betygssystem, Lgr11, 

gjorde Skolverket en lägesbedömning och konstaterade att det fanns ett ”betydande avstånd 

mellan den nationella nivåns perspektiv och den lokala nivåns” (Skolverket, 2010a:82) och de 

menar då att det blivit tydligt att staten måste ta ett större ansvar för utbildningen. I och med 

detta pekade Skolverket på ett implementeringsproblem.  

Svenska studier av implementeringsprocessen efter 1990 talets reformer (Tholin, 2003, 

Selghed, 2004b, Lundahl, 2006) visade även de på ett avstånd mellan nationell och lokal nivå. 

Lärare hade svårt att tolka och använda styrdokumenten och oftast använde de gamla mönster 

vid bedömning och betygssättning. Det visar sig också att lärare fått ”dubbla signaler” sedan 
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skolan gick från regelstyrning till målstyrning och att lärare har svårt att kombinera betyg och 

nationella prov med den nya kunskapssynen och kriterierelaterad bedömning.  

Black och William (1998b:9) konstaterade tidigt att både formativ och summativ bedömning 

är något lärare måste göra och att de båda sätten inte kan separeras eftersom lärare har ansvar 

för båda. Dock menar de att lärare upplever svårigheter med att kombinera de två. Denna 

förvirring mellan de två bedömningssyftena gör att bedömningskompetensen inte utvecklas. 

Black och William anser att det är staten som måste ta ledningen och att ett samarbete mellan 

statliga verk, forskare och undervisande lärare är ett måste för implementeringen (1998b:10).  

I Skolverkets riktlinjer är det tydligt att summativ bedömning är en del av lärares 

bedömningsarbete. De konstaterar att summativ och formativ bedömning inte ska ses som 

”olika sorters bedömning” utan skillnaden ligger i hur de används (2011:17–18). Inom 

modern forskning finns dock i några fall en föråldrad syn på summativ bedömning (Howley 

m.fl. 2013, Lees & Anderson, 2015) vilket kan leda till oklarhet och osäkerhet inom 

lärarkåren eftersom lärare enligt Skolverket ska ta del av vetenskapliga rön (Skolverket, 

2013).  Formativ bedömning har haft en framträdande roll i forskningen och summativ och 

formativ bedömning polariseras tillsynes fortfarande vilket även Newton (2007) 

problematiserar. Han menar att det inte finns en ”formativ bedömning” utan endast ett 

formativt syfte (2007:159). 

Eftersom det råder oklarhet gällande relationen mellan summativ och formativ bedömning, 

vilket både Taras och Bennet pekar på i sina studier (Taras, 2009, Bennet, 2011), samt ett 

problematiskt särskiljande av summativ bedömning från formativ bedömning i forskning av 

den senare, trots att de står i relation till varandra (Taras, 2005, Newton, 2007), vill jag genom 

denna studie undersöka hur förståelsen av summativ bedömning ser ut hos lärare i engelska. 

Detta i relation med Skolverkets riktlinjer och således få en inblick i implementeringen av de 

samma. Har staten tagit sitt ansvar och förtydligat bedömningsuppdraget så att lärare förstår 

vad summativ bedömning kan innebära eller finns det fortfarande ett avstånd mellan den 

nationella och lokala nivån? 

Forsberg och Lindberg (2010) anser att specifik ämnesdidaktisk bedömningsforskning saknas 

samt att lärares behov av ”redskap” för bedömning borde belysas (ibid:114). Ämnesdidaktiska 

avhandlingar inom engelska är också underrepresenterade i forskningen menar Forsberg och 

Lindberg (2010:88).  
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Modern svensk ämnesdidaktisk bedömningsforskning i ämnet engelska har studerat 

bedömning av muntlig språkfärdighet vid nationella prov (Borgers, 2014, Frisch, 2015). Den 

tar upp väsentliga frågor som bedömningsreliabilitet, bedömningskriterier och likvärdig 

bedömning utifrån lärares egna erfarenheter och kunskaper. Båda studierna rekommenderar, 

utifrån sina resultat, sambedömning och gemensamma diskussioner för lärare då det bl.a. 

fanns en viss variation i betygssättning. Även om utgångspunkterna för, och resultaten av 

studierna är delvis olika (redovisas nedan) är ännu en gemensam faktor att de ser en 

komplexitet i bedömning av muntlig språkfärdighet. Detta är även en gemensam faktor i 

internationell bedömningsforskning om lärares bedömningskompetens (Howley m.fl. 2013, 

Remesal, 2011). 

I kursplanen för engelska finns fyra översiktliga områden som tar plats i kunskapskriterierna: 

lyssna, läsa, tala och skriva. Bedömning av muntlig språkfärdighet (tala) är komplex, som 

ovan nämnt, således ryms det en komplexitet inom vart och ett av de områden som nämns i 

kursplanen och detta ställer höga krav på bedömningskompetensen. Denna kompetens 

innefattar kunskap om läroplan, kursplan, kunskapskrav, nationella prov, styrdokument, 

Skolverkets riktlinjer, modern forskning (etc.) inriktat specifikt för vart och ett av de fyra 

områdena. För att belysa ännu ett område, utöver tala, och bidra med ytterligare kunskap så är 

fokus i denna undersökning på skriva. 

Sammanfattningsvis, för att påvisa relevansen av denna undersökning menar jag att det är 

lämpligt att undersöka varje ämne var för sig och då behövs studier som innefattar lärares 

professionella kunskaper om bedömning även inom ämnet engelska. Då riktlinjerna och 

styrdokumenten är komplexa och uttömmande behöver specifika delar av lärarnas uppdrag 

granskas. Eftersom bedömning av muntlig produktion i engelska redan är representerad i 

modern forskning är fokus för denna uppsats bedömning av skriftlig produktion.  

Om varje del av läraruppdraget granskas utifrån ett närbyråkratiskt perspektiv kan det bli 

tydligare vari problem kan uppstå och på så vis kan också bättre insatser göras så som 

Skolverket påpekar. Genom detta utgår denna studie utifrån summativ bedömning av 

skriftliga elevarbeten i engelska. 

1.2 Problem 

Meningen var att den nya läroplanen och det nya betygssystemet, Lgr11, skulle minska 

avståndet mellan nationell och lokal nivå och göra det tydligare för lärare att genomföra 

bedömningsuppdraget. Det finns ingen tydlig inblick i lärares arbete med summativ 
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bedömning av skriftliga elevarbeten i engelska och hur uppdraget genomförs. Så frågan är hur 

lärare har lyckats iscensätta den senaste reformen och vilka faktorer som har påverkat 

implementeringen. Hur ser resurser, kompetens och motivation ut för lärare i engelska för att 

kunna bedöma skriftliga elevarbeten summativt så som Skolverket kräver efter den senaste 

reformen? Har den statliga inblandningen lett till högre förståelse och kompetens och minskat 

avståndet mellan nationell och lokal nivå?  

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett implementeringsteoretiskt perspektiv studera 

lärares arbete med summativ bedömning när det gäller skriftliga elevarbeten i engelska och 

undersöka i vilken utsträckning Skolverkets riktlinjer gällande summativ bedömning följs. 

Genom att utgå från Lipskys (2010) teori om närbyråkrater avser studien att tydliggöra 

bedömningsuppdragets problem och möjligheter ur ett lärarperspektiv. 

1.4 Frågeställningar 

Mina frågeställningar utgår från Lundquists (1992) tre villkor för implementering: vilja, 

kunna och förstå, vilket gör att tre underliggande frågeställningar kommer att besvara en 

övergripande frågeställning som lyder: 

 Hur kan implementeringsarbetet förstås utifrån Skolverkets riktlinjer gällande 

summativ bedömning av skriftliga elevarbeten i engelska årskurs 7-9? 

Underliggande frågeställningar kommer att besvaras av den teoretiska bakgrund som ligger 

till grund för denna uppsats: 

a) Hur ser förståelsen ut gällande Skolverkets riktlinjer inom summativ bedömning av 

skriftlig produktion och interaktion hos lärare i engelska? 

b) Vilka resurser anser lärarna sig ha/inte ha för att kunna genomföra arbetet med 

summativ bedömning av skriftlig produktion och interaktion i engelska? 

c) Vilken vilja visar lärarna till att implementera Skolverkets riktlinjer inom summativ 

bedömning av skriftlig produktion och interaktion i engelska? 

1.5 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

Det vetenskapsteoretiska perspektivet i denna studie tar sitt avstamp i hermeneutiken. 

Hermeneutiken är en tolkningslära, läran om förståelse (Birkler, 2008:100). Huvudtemat är att 

”meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten.” (Alvesson & 

Sköldberg, 2008:193). Alvesson och Sköldberg ger som exempel att en bibeltext endast kan 
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förstås om den sätts i samband med hela bibeln (ibid). Så för att förstå delarna måste vi förstå 

helheten och vice versa, processen blir en spiral, den hermeneutiska spiralen. För att kunna 

uppnå förståelse är det också av stor vikt att ha en förförståelse, för det vi förstår kan vi endast 

förstå genom vad vi redan förstår. Vår förförståelse utökas ju mer vi förstår (Birkler, 

2008:101). Då får vi två spiraler: del-helhet, förförståelse-förståelse. Dessa två spiraler 

kompletterar varandra, och meningen (intervjupersonens, författarens) kombineras med 

betydelsen (intervjuarens, läsarens) (Alvesson & Sköldberg, 2008:201). 

Varje människa har en förståelse av sin livsvärld och i denna studie är lärares upplevelser av 

sin levda värld i fokus. Detta innebär också att jag som uttolkare skapar en mening i relation 

till det sagda. Däremot ska inte lärarnas uttalande bara ge en beskrivande bild utan också 

tolkas utifrån Lundquists (1992) implementeringsteori. Därmed blir det hermeneutiska 

perspektivet ett naturligt val då jag har en helhet och en förförståelse att utgå ifrån. Det 

hermeneutiska perspektivet tillåter även en mångfald av tolkningar och detta anses som en 

styrka och rikedom i intervjuforskningen (Kvale & Brinkmann, 2009:234). 

I denna undersökning utgår jag från min egen förförståelse av summativ bedömning när jag 

tolkar det lärarna svarar. Men, genom att försöka ge mig själv tillåtelse att vara ödmjuk inför 

det en lärare säger och sätta inom parentes det jag själv förstår så kan jag uppnå en ny 

delförståelse av bedömning och således revidera min helhetsförståelse. Tolkningsprocessen av 

delarna och helheten innebär att i lärarnas egna beskrivningar ser jag delar ”som något”, som 

meningsfyllda tecken, som i sin helhet visar en bild av de tre villkoren, kunna, vilja och förstå 

(Lundquists, 1992). Detta gör att jag får ett övergripande tolkningsmönster som under 

processens gång utformas och ändras i dialog med råmaterialet. Detta tolkningsmönster bör ge 

mig en djupare förståelse av intervjuerna. 

2. Bakgrund  

I detta kapitel kommer jag först att redogöra för vad Skolverkets skrifter och styrdokumenten 

säger om bedömning, samt vad de säger om ansvar ur ett implementeringsperspektiv.  

2.1 Styrdokumenten 

Som vi såg i inledningen pekade Skolverket på ett implementeringsproblem. För att lösa detta 

menade Skolverket att staten har ett ansvar ”för att mer aktivt[…]bidra till ett framgångsrikt 

genomförande av de beslutade reformerna.” (2010a:103). Skolverket (2010b:14) gav direktiv 

i en rapport om hur implementeringen av förändringarna skulle underlättas: 
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Statens uppdrag är att informera om förändringarna och erbjuda verktyg som underlättar för 

målgrupperna att enkelt ta del av all nödvändig information. Skolhuvudmannens ansvar är att ge 

personalen i alla skolformer möjlighet att bli väl insatta i hur förändringarna i skollagen och 

reformerna påverkar arbetet.[…]Lärarna är nyckelpersoner vid implementeringen – de måste ha 

kunskaper om vad förändringarna handlar om och engageras och involveras i genomförandet. 

 

Här kan vi se att Skolverket pekar på lärarna som nyckelpersoner och vi kan också urskilja 

Lundquists (1992) tre villkor för en lyckad implementering: Lärarna måste få möjligheter att 

bli väl insatta, de måste ha kunskap och de måste engageras, alltså kunna, förstå och vilja. 

Lärare ska enligt skollagen sätta betyg (Sverige, 2014: kap.3 § 13,16). Skolverket skriver att 

“Lärarna har genom utbildning och erfarenhet förvärvat de insikter som krävs för att bedöma 

elevernas kunskaper. I likhet med annan myndighetsutövning handlar betygssättning om att 

samla relevanta underlag för beslut.” (Skolverket, 2014a). De hänvisar vidare till en rad prov 

som stöd för betygsättning t.ex. ämnes- och kursprov som ska användas för att göra 

bedömningen “likvärdig.”  Nationella prov är ett exempel på sådant prov. Det är ett 

kunskapsprov som bedömer elevers språkkunskaper oavsett när eller hur kunskaperna har 

förvärvats.  Skolverket skriver:  

De nationella proven [...] har framför allt en summativ funktion: de är avsedda att vara en 

avstämningspunkt i slutet av årskursen och visa vilka kvaliteter eleven har i sina kunskaper [...]  

Det nationella provet kan även användas som en del i den bedömning för lärande som är en del 

av det pedagogiska arbetet.[...] På så sätt fyller proven även en formativ funktion (2014b) 

 

Vidare säger Skolverket att en sammanfattande bedömning, som en ”lägesrapport”, har en 

summativ funktion men för att bli ett led i lärandet kan den användas för att vägleda eleven 

vidare, alltså formativt (2011b:9).  

Enligt Skolverket är formativ bedömning: ”Bedömning som används för att stödja elevens 

lärande och utveckla lärarens undervisning.” Summativ bedömning beskrivs som 

”Bedömning som används för att beskriva en elevs kunskapsläge som underlag för omdömen 

och betyg”(2011a:64,65). Vidare nämner Skolverket att summativ och formativ bedömning 

inte ska ses som ”olika sorters bedömning” utan skillnaden ligger i hur de används (2011:17–

18). En summativ bedömning kan användas i formativt syfte. Den utgör en grund för 

framåtsyftande, hur eleven ska komma vidare. ”Bedömningar ska fungera summativt och/eller 

formativt […] Dessutom ska de ske i överensstämmelse med styrdokumenten”(2011a:12). 

Skolverket har anammat delar av Hattie och Timperleys (2007) forskning om feedback som, 

om vi tittar noga, har inkorporerat en nödvändig summativ del. Skolverket pekar på tre viktiga 

frågor som ska besvaras: ”Vad är målet? Hur ligger jag/eleven till? Hur ska jag/eleven gå 

vidare?” (2011a:16). För att kunna arbeta formativt så måste fråga två besvaras: Hur ligger jag 
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till?  Enligt Hattie och Timperley (2007:89) ger denna fråga information som är relaterad till 

uppgifter. ”Feedback could be about a task or product, such as wether work is correct or 

incorrect” (Hattie och Timperley, 2007:91). Här kommer den summativa bedömningen in.  

Skolverket pekar på de fyra viktiga nivåerna av feedback (2011a:20-21): 

o Feedback på uppgiftsnivå- specifik återkoppling, korrigera fel. 

o Feedback på processnivå- återkoppling riktad mot förmågor som ska utvecklas. 

o Feedback på metakognitiv nivå- återkoppling för att stärka elevens tro på sig själv. 

o Feedback på personlig nivå- återkoppling mot eleven som person, negativ inverkan. 

Här är det relevant att titta på uppgiftsnivån som kan ses som en summativ återkoppling. Den 

är inriktad på att korrigera fel och på fakta- och begreppskunskap (Skolverket, 2011a:20). 

Detta visar att ha rätt information är en ”piedestal” som processkunskap vidare byggs på. Den 

summativa delen behövs. 

Den svenska skollagen (Sverige, 2014) säger att “Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet” (kap. 1, § 5). Skolverket förklarar detta med att lärare måste ta del 

av nya vetenskapliga rön samt använda metoder ”som har stöd i beprövad erfarenhet” som 

systematiskt har utvärderats (Skolverket, 2013). Ekholm and Scherp (2014:127) menar att 

utöver detta betyder det också att vi ska bekanta oss med de “redskap” som används inom ett 

område och lära oss behärska dem.  

Förutom kunskapskraven som utgångspunkt för bedömning ger Skolverket ett redskap för 

summativ bedömning av skriftlig produktion och interaktion i engelska åt lärare och detta är 

bedömda elevexempel som går att finna på Göteborgs Universitets webbsida (Göteborgs 

universitet, 2014).  Dessa kommer att användas för att skapa empiri till denna uppsats. 

När det gäller bedömning nämner Skolverket några framträdande syften med bedömningar 

där ”kartlägga kunskaper” och ”värdera kunskaper” ingår. Dessa kan ses som summativa 

bedömningar. Kartläggning ska beskriva en elevs utgångspunkt eller startpunkt inför nya 

utmaningar; och värderande av kunskap ska ligga till grund för skriftliga omdömen eller 

betyg. Detta ”värderande” kan man göra vid en speciell tidpunkt eller genom en 

sammanfattning av hela terminens arbete (2011a:7-9). Det viktiga är att kunskaperna ska 

bedömas i relation till kunskapskraven och med hjälp av styrdokumenten och ”därför är det 

viktigt att läraren är väl insatt i styrdokumentens struktur och begrepp” (ibid:11).  
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I läroplanen står det tydligt att det är rektorns ansvar att ”personalen får den 

kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter” 

Utöver detta ligger även ansvaret hos rektorn att ”resursfördelningen och stödåtgärderna 

anpassas till den värdering av elevernas utveckling som lärare gör” (Skolverket 2011b:18-19). 

Två av Lundquists (1992) villkor har alltså rektorn ansvar för. Läraren har naturligtvis också 

ett ansvar för att de har den kunskap och förståelse som krävs för att genomföra sitt uppdrag 

och viljan att göra det. De ska ju enligt läroplanen göra en ”allsidig bedömning” av elevens 

kunskaper och de ska stå ”i förhållande till de nationella kunskapskraven” (Skolverket 

2011b:18-19).  

För att avgränsa undersökningsområdet i denna uppsats har arbetet fokuserats på 

kunskapsbedömning i ämnet engelska. Det har funnits ett ökat intresse för 

kunskapsbedömning i forskningen och då främst inom formativ bedömning. Man kan lätt hitta 

information om formativ bedömning på Skolverkets hemsida medan information om 

summativ bedömning är begränsad trots att Skolverket nämner i sitt stödmaterial att ”en 

bedömningspraktik med utgångspunkt i styrdokumenten innebär att bedömning används i 

både formativt och summativt syfte” (2011a:17). 

3. Tidigare forskning 

Under denna rubrik kommer jag att redogöra för relationen mellan summativ och formativ 

bedömning i modern forskning. Vidare kommer tidigare forskning kring implementering i 

skola, bedömning i ämnet engelska samt lärares bedömningskunskap att presenteras. 

3.1 Formativ och summativ bedömning 

Ända sedan Black och William (1998a) utförde sin forskningsöversikt av 250 artiklar om 

formativ bedömning i slutet på nittiotalet har de konstaterat att både formativ och summativ 

bedömning är något lärare måste göra och att de båda sätten inte kan separeras eftersom lärare 

har ansvar för båda (1998b:9).  Black och William anser att prov och tester är användbara för 

att uppnå lärande, detta genom att påvisa styrkor och svagheter och genom att ge vägledning 

om hur eleven ska uppnå förbättring (1998b:7). Dock upplever lärare svårigheter med att 

kombinera denna formativa och summativa bedömning vilket Black m.fl. (2010) konstaterar 

återigen mer än tio år senare. I deras explorativa studie för att utveckla lärares förståelse och 

praktik av summativ bedömning visade de att hur lärare arbetade rent praktiskt med summativ 

bedömning stämde inte överens med deras tro på validitet av bedömning. Genom att lärare får 
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reflektera över validitet, egna värderingar om sitt ämne och sina praktiker finner de att lärarna 

utvecklar sin bedömarkompetens och kan lättare kombinera formativ och summativ 

bedömning (Black m.fl. 2010:228). Med detta menar de bl.a. att kollegialt samarbete i, och 

mellan skolor samt riktlinjer för att hantera samspelet mellan formativ och summativ 

bedömning är nödvändiga för praktiserande lärare (2010:228–229).  

Newton (2007) menar i sin artikel, där han identifierar olika syften med bedömning samt 

utmanar begreppen formativ och summativ, att en bedömning alltid är summativ och att 

formativ bedömning inte existerar utan är ett av många tänkbara syften. 

The important point here is that there are many distinct assessment purposes. It is not the case 

that there are basically just two or three broad categories of purpose—formative, summative, 

evaluative—[…]These distinctions are useful for helping to make clear why there is no such  

thing as, for instance, a formative judgement (2007:159) 

 

Han ser ett problem i att man har separerat termerna summativ och formativ i två stora 

motsägelsefulla block vilket gör att man förenklar debatten och att termerna blir svårtolkade 

(2007:159–160). 

Bennetts (2011) kritiska litteraturstudie av formativ bedömning konkluderar i att formativ 

bedömning är ett begrepp som ännu inte är väldefinierat. Det intressanta är att Bennet anser 

att det är problematiskt att kalla summativ bedömning för bedömning av lärande då det 

betyder ett fråntagande av ansvar för stödjande av lärande. Han menar att alla ”instrument” 

för bedömning kan användas formativt, och att det finns en komplex relation mellan 

summativ och formativ bedömning. De behöver varandra (2011:7).  

Även Taras (2009) undersöker definitionen av formativ bedömning i en kritisk litteraturstudie 

och hittar motsägelser i teori och praktik av den samma. Hon argumenterar att det är svårt att 

utvärdera en förenad formativ bedömningspraktik när den “felande länken”, d.v.s. summativ 

bedömning, har uteslutits ur analyserna. Hon menar att det är nödvändigt att inkludera 

summativ bedömning för att kunna utvärdera processer vilket formativ bedömning innebär 

(2009:67). Taras menar att det funnits en brist på en öppen och tydlig diskussion inom 

utbildningsväsendet om relationen mellan summativ och formativ bedömning och att litteratur 

som tar upp formativ och summativ bedömning inte är konsekvent (2008:172–173). I hennes 

studie av 50 universitetslektorer på lärarutbildningen i England utgår hon från hypotesen att 

lektorerna inte har en komplett eller harmonisk syn på formativ- summativ bedömning och 

relationen mellan de två p.g.a. den bristande överensstämmelsen i litteraturen. Hypotesen 

bekräftas och bilden av lektorernas förståelse av de två bedömningsbegreppen är lika 

fragmenterad som i litteraturen (2008:187–189). Hon pekar alltså på att universitetslektorer 
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inte har en klar bild av relationen mellan summativ och formativ bedömning och hur de 

samspelar i bedömningsprocessen. Utifrån detta menar Taras att fler och bredare 

undersökningar om lektorers förståelse av bedömning borde utföras för at kunna hitta 

lösningar till att göra summativa och formativa bedömningar förenliga (2008:189).  

Taras argumenterar för att formativ bedömning är summativ bedömning plus feedback. Hon 

menar att vi måste erkänna den summativa bedömningen som en nödvändighet för vilket syfte 

bedömning än har och se den som ett ”språngbräde” för lärande. På så vis blir formativ 

bedömning ett naturligt steg som i sig rättfärdigar en summativ bedömning (2005:476). Om 

inte den summativa bedömning ses som central för all bedömning kommer inte formativ 

bedömning kunna ”blomma ut” till fullo (ibid.). 

Detta visar att inom moderna forskning av formativ bedömning ingår en summativ del som 

inte går att utesluta från bedömning. För att arbeta formativt behövs alltid en summativ 

bedömning; vilken kommer att vara fokus i denna undersökning. 

3.2. Studier om implementering och bedömning i skolan  

Sedan skolreformen infördes på 90-talet har det utförts ett antal studier av 

kunskapsbedömning och betyg. Implementeringsproblemet som forskningsområde ökade 

under 2000 talet då intresset för implementeringen av just nittiotalets skolreform var stort. Det 

var stora förändringar som innebar en ny syn på bedömning och lärande. Nedan kommer 

forskning relevant för denna uppsats att beskrivas.  Även om implementeringsforskningen 

under 2000 talet utgick från de äldre styrdokumenten är de relevanta på så vis att de pekar på 

problem som kan vara jämförelsebara med de resultat denna studie resulterar i. Det är av 

intresse att veta om den nya reformen har gjort det tydligare för lärare att genomföra 

bedömningsuppdraget så som Skolverket avsett eller om tidigare problem kvarstår. 

Lundahl (2006) behandlar i sin avhandling bedömning av elevers kunskaper ur ett historiskt 

perspektiv samt hur bedömningstraditioner skapas och förändras. Genom ett 

läroplansteoretiskt perspektiv har han analyserat olika empiriska material bl.a. svensk 

utbildningshistorisk forskning, skolförordningar, lärarfackliga tidskrifter, tidskriften KRUT, 

propositioner, utredningar och betygsreformer. Resultatet är uttömmande men Lundahl 

(2006:440) konkluderar bl.a. att externa bedömningar tenderar att få lärare att professionellt 

utvecklas mot andra normer än vad deras erfarenhet säger, normer som inte är läroplansvalida. 

Lundahl menar att ambitionen med förändringarna i mitten på 90-talet var att introducera en 

ny kunskapssyn, att gå från det ”enkelt mätbara” till ett ”reflexivt förhållningssätt” till 
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kunskap (2006:32). Han säger vidare att detta sätt att ändra kunskap, eller vetande, är en del 

av styrningen av skolan, vetandet ska anpassas efter samhällets behov (ibid:415). Då blir 

också kunskapsbedömning ett styrinstrument (ibid:420). Men han summerar att detta innebär 

svårigheter gällande kunskapsbedömning. Detta reflexiva synsätt på kunskap kontrasterar 

starkt mot de nationella prov som ska fungera som ett mätinstrument och som stöd till lärare 

där det faktiskt finns ett annat slags vetande som fakta och sanningar. Det vetande som 

”produceras” där menar Lundahl visar en låg läroplansvaliditet (ibid:427). Han menar också 

att lärare har tendens att förlita sig på nationell styrning: 

”Trots det finns det en legitimitet bland lärarna för extern kontroll av deras bedömningar […] 

.Jag hävdar att denna är kulturell snarare än pedagogiskt funktionell. Den bygger dels på invanda 

moderna bedömningstraditioner, dels på en vana av central styrning och en ovana vid 

decentraliserat ansvarstagande” (Lundahl, 2006:427).  

 

Tholin (2003) diskuterar ett liknande problem i sin narrativa analys av 93 svenska 

grundskolors formuleringar av lokala betygskriterier för skolår 8 efter 90-talets reform. Han 

utgick från ämnena engelska, kemi och idrott. Undersökningen visade att det fanns stora 

brister av implementeringen av betygssystemet och att Skolverket inte gett tillräckliga 

instruktioner. Lärare förstod inte varför de skulle göra lokala betygskriterier eller var 

skillnaden mellan nationell och lokal nivå låg. Det saknades också diskussioner mellan 

personalen om just bedömning (ibid.). Resultatet visade även att utformningarna av de lokala 

betygskriterierna varierade stort mellan skolorna. Tholin menar att de centrala 

styrdokumenten inte har påverkat diskursen nämnvärt och att lärares tolkningar av 

styrdokumenten sker genom källor som äldre läroplaner eller ”mönster” man har med sig från 

sin egen lärarutbildning. Tholin nämner vidare att de lokala betygskriterierna kan ha gjort att 

lärare har gått bakåt i sin utveckling (2003:150–151).  

Även Selghed (2004a) finner att lärare inte haft tillräckliga möjligheter att ta till sig en 

förändrad kunskapssyn eller gå från norm till kriterierelaterade bedömningar. Alltså att 

elevers prestationer inte längre jämförs eleverna emellan utan mot innehållet i kriterierna. 

Hans fenomenografiska studie av trettio intervjuade lärare i ämnena engelska, matte och 

svenska visar att steget från kvantitativ bedömning till kvalitativ bedömning var för stort för 

lärarna och att de följer invanda vanor vid bedömning och betygssättning (Selghed, 2004a). 

Selghed pekar på ett uttalande på utbildningsdepartementets hemsida (som inte längre ligger 

kvar) om den nya betygsskalan i Lgr11 där de säger att det inte utformats nationella 

betygskriterier för alla betygssteg då det är ”mycket svårt att konstruera betygskriterier i fem 

steg” (Selghed, 2010:91). Selghed menar då att precisionen i lärares bedömningar försvåras. 
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Hur ska lärare göra för att formulera dessa kriterier om ingen annan kan? Wedin (2007) 

nämner i resultatet av sin explorativa etnografiska studie av två 7-9 lärare att arbetet med att 

skriva planer och betygskriterier är omfattande, att det är ett ”arbete utan slut” (ibid:232). 

Detta innebär då att lärare lägger ofantlig tid på att tolka betygskriterier men att de i längden 

kanske gör ett meningslöst arbete. Eller är det så att har lärare tagit makten över 

betygskriterierna och nu tio år senare genom intensivt arbete har de kommit fram till svaren 

som utbildningsdepartementet inte kunde ge? 

Det intressanta här är dock om bakgrundskunskap skulle vara tillräckligt då Lundahl 

(2006:427) menar att det nationella kunskapsintresset för styrning och kontroll som t.ex. 

nationella prov riskerar att vara direkt hindrande för de syften som formulerats i läroplanen. 

”Objektiv rättvisa på nationell nivå är svår att förena med pedagogiska motiv för 

kunskapsbedömning där kunskapen sätts i centrum” (2009:402). Han pekar på att lärarna får 

dubbla signaler, vilket Selghed (2004b:15) håller med om i den uppföljande artikeln på sin 

avhandling då han anser att betyg som urvalsinstrument går stick i stäv med den nya 

kunskapssynen och bedömningskulturen, det som Lundahl kallar ”reflexivt förhållningssätt” 

till kunskap (se ovan). 

En vinkel som Tholin finner intressant att utveckla i vidare forskning är ”i vilken grad 

kriterierna verkligen används av lärare vid betygssättning” (2003:150–151).  

Detta belyser delvis syftet med denna uppsats, har lärare idag den kunskap de behöver för att 

tolka, förstå och använda styrdokument, kunskapskrav och riktlinjer för att göra en 

professionell bedömning? Vill de ta till sig ny kunskap, ”bryta gamla mönster” och arbeta 

enligt riktlinjerna? Tonvikten ligger dock inte på betyg utan bedömning, men de står i relation 

till varandra.  

Forsberg och Lindberg (2010) har gjort en kartläggning av svensk forskning mellan 1990-

2009 genom att analysera och kategorisera 300 texter som forskningsrapporter, avhandlingar 

och artiklar om bedömning, de menar att den befintliga forskningen mestadels fokuserar på 

elevprestationer och skolresultat (ibid:111). De uppmärksammar att specifik ämnesdidaktisk 

bedömningsforskning saknas samt att lärares behov av ”redskap” för bedömning borde 

belysas (ibid:114). Detta kan jämföras med Tholin (se ovan) som anser att det behövs mer 

bakgrundskunskap hos lärare för att tolka kriterier vilket gör denna studie relevant utifrån ett 

resonemang om kunskapsluckor. 
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Skoverkets (2015) senaste rapport bygger på en fallstudie av nio grundskolor där man bl.a. 

utifrån Lundquists (1992) implementeringsteori har undersökt hur reformen successivt har 

omsatts i grundskolan årskurs 7-9 under en treårsperiod. Lärare som undervisade i kemi, 

samhällskunskap och svenska ingick i fallstudien. Undersökningen utgick från intervjuer och 

enkätdata. Även om det fanns goda förutsättningar för att reformen skulle få fäste fanns det 

hinder i implementeringsprocessen. Den nya läroplanen blev generellt väl mottagen av lärarna 

och kunskapskraven hade fått större betydelse. Dock upplevde lärarna osäkerhet vid 

bedömning, och bedömning var ett centralt diskussionsämne i studien. En svårighet gällde 

värdeorden, många lärare ville ha fler nationella elevexempel till stöd för kunskapskraven och 

hur de olika betygsnivåerna kunde se ut (2015:11–12). De hade samlat på sig erfarenheter av 

egna elevers prestationer och på vis skapat en bild av betygsnivåerna men lärarna behövde 

bekräftelse på att deras syn gällde på nationell nivå inte bara på skolnivå. Hur lärarna löste 

situationen, ur bedömningsperspektiv, var diskussioner med kolleger, egen erfarenhet och 

nationella proven. Skolverket menar då att utan elevexempel eller nationella prov finns en risk 

”för icke-förändring och risk för relativ betygssättning” (2015:263). Förutom detta visar 

resultatet i studien att tidsbrist är ett framträdande hinder men även praktiska förhållande 

(organisation, schemaläggning) och kunskapskraven som otillräcklig vägledning (subjektiv 

tolkning) var faktorer som påverkade implementeringen. 

Den internationella forskningen om implementeringsprocessen i skolan koncentrerar sig 

mycket på införandet av metoder för att påverka uppförande och hälsa. Marilyn Osborn 

(2006)  har dock utifrån ett europeiskt perspektiv tittat på inverkan av nationell skolpolicy på 

lärares arbete och professionella utveckling. Undersökningen omfattade England, Frankrike 

och Danmark som också haft stora förändringar inom skolväsendet. Osborn utgick från 

tidigare studier som visade att vissa lärare kände sig kluvna, att de slets mellan uppifrån 

ställda krav och deras professionella identitet. Den emotionella dimensionen ställdes mot den 

mekaniska. Hon visade också att det funnits ett motstånd mot förändring. I sin komparativa 

studie grundad på observationer och intervjuer finner hon att reformerna i de tre länderna 

fungerat som en ”katalysator” för lärarna att själva söka kunskap för att utvecklas 

professionellt och att de även sökte sig till utbildningar som erbjöds på arbetsplatsen. Studien 

visar att lärare förstår att de måste förändras och utvecklas för att möta kraven men att det 

också måste finnas en vilja (2006:250,252). Dock fanns slitningen mellan den emotionella 

delen och prestationsdelen kvar hos många, framför allt i England. Trycket av utifrån ställda 

krav på kunskaper som skulle överföras till eleverna förminskade den affektiva delen i arbetet 
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(2006:242). Osborne konkluderar att lärares reaktioner av införande av politiska förändringar 

är ”mångfacetterade” (2006:252) 

I en senare studie från Zambia (Kapambwe, 2010), relevant utifrån ett lärarperspektiv, 

studeras implementeringen av ett program där kontinuerlig bedömning skulle ersätta 

provbedömning i skolorna. Observationer och utvärderingar låg till grund för studien. 

Undersökningen visar att det var svårt för lärarna att plötsligt ändra metod. De fanns olika 

faktorer som påverkade implementeringen. En faktor var det stora antalet elever och att 

lärarna kände att tiden inte räckte till. Arbetsbelastningen blev för stor. Och trots att lärarna 

fick utbildning och uppmuntran att följa riktlinjerna för kontinuerlig bedömning fortsatte 

lärarna med provbedömning (2010:102-104). Detta kan relateras till den svenska forskningen, 

bl.a. Tholin (se ovan) där lärare fortsätter använda gamla mönster från tidigare erfarenheter. 

Dock kan det kontrasteras mot Osborns forskning (se ovan) som visar att reformer kan 

fungera som en katalysator för lärarna. Men, Kapambwe (2010) påpekar i sin undersökning 

att lärare inte hade tillräckligt med material för att implementera reformen. Det fattades både 

didaktiskt material och elevmaterial inom ämnena. Hans slutsats är således: ”Provision of 

different teaching and learning materials is a requirement for successful implementation” 

(Kapambve 2010:104).  Här ser vi att resurserna måste finnas och att brist på resurser kan 

påverka viljan att genomföra förändringarna. Underligt nog var lärarna i Osborns (2006) 

studie välvilligt inställda till reformerna men det berodde på att de ansåg att det var 

förändringar de redan påbörjat; detta torde visa att de redan hade kunskap och material för att 

landsätta reformen. I England fann dock Osborn (2006) ett motstånd, lärarna kunde inte hitta 

ett samspel mellan den affektiva och den effektiva rollen. Detta i likhet med Lundahl och 

Selghed (se ovan) som säger att lärarna får dubbla signaler gällande styrning och reflexivt 

förhållningssätt. En närbyråkrats ständiga dilemma. Som Lipsky säger; ”How much can 

human intervention be eliminated from teaching[…]?”(2010: xix). 

3.3 Svenska studier kring bedömning i ämnet engelska 

Tholin (2003:139), vars forskning nämnts ovan, menar att lärare i engelska formulerar lokala 

betygskriterier utan tillräcklig bakgrundskunskap och att de tolkar styrdokumenten utifrån 

”gamla mönster”. Han resonerar följande:  

En förklaring till detta skulle kunna vara att många lärare inte har kunskap om den forskning och 

ämnesutveckling som ligger bakom formuleringar i de centrala kursplanerna eller också har de 

inte anammat de nya idéer som låg bakom förändringar i läro- och kursplan Att skriva mål och 

kriterier är ingen lätt uppgift. Lärare hade ingen vana vid detta sätt att tänka och formulera sig. 

(Tholin 2003:139-140) 



Marie Fritzell 
Högskolan i Halmstad 
 

- 16 - 
 

 

Även Selghed (2004a) inkluderade lärare i engelska i sin studie (se ovan) men specificerar 

inte resultatet utifrån enskilda ämnen dock är det värt att innefatta en av hans slutsatser här 

”Det ’paradigmskifte’ som det nuvarande betygssystemet innebär välkomnas inte och har inte 

anammats av lärarna. I stort sett verkar tänkandet kring betyg och betygssystem ske i samma 

banor som tidigare.”(2004b:14). 

Vikten av dessa två äldre studier ligger i om de gamla mönster eller vanor de nämner 

fortfarande cirkulerar i lärares bedömningspraktiker. Mer än tio år har passerat och även om 

en ny reform har tagit plats så är det fortfarande ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem; 

den kunskap som krävs för att arbete utifrån det borde nu vara befäst, eller? 

Nyare svensk forskning inom ämnet engelska hittar vi bl.a. i Borgers (2014) studie om 

bedömningsprocedurer. Hon tittar inte bara på hur 17 svenska gymnasielärare går till väga 

och vad de bedömer i elevers muntliga produktion vid nationella prov utan också hur 14 

europeiska bedömare går till väga. Både kvalitativ och kvantitativ data låg till grund för 

undersökningen. Lärarnas betyg, kommentarer och egna anteckningar var en del av det 

empiriska materialet. Resultatet visar att reliabiliteten av de svenska lärarnas bedömningar var 

hög men kan förbättras. Vid betygsättning fanns en ”rimlig samstämmighet” men en ”viss 

variabilitet” (Borger, 2014:141).  I jämförelse mellan bedömarna fanns en god validitet då de 

var överens om de aspekter som skulle bedöms samt att de använde bedömningskriterierna i 

”mycket stor utsträckning” (ibid:142). Borger menar att sambedömning och 

kompetensutveckling är nödvändig för att bedömarvariabiliteten ska minska. 

Frisch (2015) har genom intervjuer undersökt hur tolv svenska lärare uppfattar, bedömer och 

betygsätter muntlig språkfärdighet i engelska, årskurs 9 i nationella prov. Även om resultatet 

visar att lärare lägger tonvikt på olika delar i den muntliga produktionen är de läroplans 

valida. En viss variation i betygssättningen påvisades dock. För att uppnå likvärdig 

bedömning menar Frisch att det krävs en delad syn på tolkningen av styrdokumenten bland 

lärare. Studien påvisar att det finns en oro bland lärare att det inte finns en gemensam tolkning 

av styrdokument och betygskriterier. Fler mätinstrument för muntlig språkfärdighet anser 

Frisch nödvändig (2015:131–132).  Lärarna i undersökningen upplevde även brist på tid kring 

alla moment runt provet och de saknade gemensamma diskussioner kring bedömning.  

Slutsatsen visar konkret vad lärare behöver: 

(lärarna) årligen ges tid till förberedelse, till genomförande och tid för bedömning av proven. För 

det andra behöver lärare diskutera sina bedömningar med varandra på den lokala skola, men 

även med lärare från andra skolor. Förutsättningar för sådana gemensamma diskussioner 



Marie Fritzell 
Högskolan i Halmstad 
 

- 17 - 
 

behöver skapas av ledare på skolnivå såväl som på kommunal nivå. För det tredje bör 

gemensamma diskussioner rörande tolkningen av styrdokumenten och kunskapskraven i 

allmänhet, utanför de nationella proven, anordnas, för att ytterligare öka samsynen lärare 

emellan (Frisch 2015:131) 

 

Det är intressant att de två ovan nämnda studierna påvisar variation i betygssättning och starkt 

rekommenderar sambedömning och gemensamma diskussioner för att uppnå likvärdig 

bedömning. Detta kan vara en viktig aspekt att ta fasta på i denna studie. Båda studierna visar 

också på komplexiteten i att bedöma muntlig produktion då det finns ett stort antal faktorer att 

överväga vid betygssättningen (Borger:2014:128, Frisch, 2015:129). Det är också av vikt för 

denna studie att lärarna här har en god förståelse av vad som ska bedömas i provsituationen 

(validitet) och att bedömningskriterierna har stor betydelse. Frågan är om förståelsen är lika 

stor inom skriftlig produktion.  

3.4 Studier om lärares bedömningskunskap 

Howley m.fl. (2013) menar att lärares professionella kunskap om bedömning inte tas på allvar 

och att bedömningsforskare som teoriserar och utvecklar modeller för praktiserande lärare är 

de som klassas som experter. Genom en kvalitativ intervjustudie av 26 praktiserande lärare i 

USA ville de ta reda på lärares bedömningskunskaper. Resultatet visade att det fanns en tro på 

samarbete för att utveckla en gemensam bedömningspraktik på skolorna och att man delade 

kunskap skolor emellan. Lärarna såg sig själva som aktiva bidragare till att förändra 

bedömningssynen och inte som verkställare av politiska beslut. Lärares bedömningskunskap 

ansågs vara bred och komplex och Howley m.fl. rekommenderar att de som vill lära sig mer 

om bedömning ska förlita sig på erfarna lärare (2013:45-46). Denna studie visar tydligt att 

lärarna är närbyråkrater som själva tar beslut utifrån sin professionella erfarenhet. Även om 

detta påvisar relevansen för beslutsfattarna att innefatta lärare i diskussioner kring bedömning 

är det lika mycket en varningssignal om att politiskt fattade beslut kanske inte blir 

implementerade så som tänkt. Det är dock intressant att se om lärarna i denna studie anser sig 

vara aktiva bidragare till bedömningssynen. 

Ett problem är att Howley m.fl. (2013) menar att lärarna har en relevant kunskap gällande 

sambandet mellan formativ och summativ bedömning. Att summativ bedömning är en 

slutprodukt och att den formativa bedömningen guidar eleverna fram till slutet. Detta baserar 

de på en definition av summativ bedömning från sextiotalet (2013:43,46). I deras studie vill 

de påvisa att lärarna är experterna men att en över fyrtio årig gammal definition skulle peka 

på relevant kunskap är inte aktuellt då senare studier (t.ex. Hattie & Timperley, 2007) ger en 
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helt annan bild. Kan det vara så att lärare även i Sverige grundar sina kunskaper av summativ 

bedömning på föråldrad information?  

Remesal (2011) har gjort en intressant intervjustudie i Spanien om hur 50 matematiklärare i 

grundskolan uppfattar bedömning; hur den påverkar lärandet samt hur den påverkar 

undervisningen. Studien utfördes med bakgrund av den betydande skolreform som tog plats i 

landet på 1990 talet då formativ skolbaserad bedömning infördes. Det flesta lärarna hade 

komplexa uppfattningar om bedömning. Lärarna måste betrakta och överväga alla syften med 

bedömning som delar av ett helt system som påverkar det dagliga arbetet. Det fanns ingen 

tydlig uppdelning av summativ eller formativ bedömning (2011:479). Remasal pekar här på 

komplexiteten i lärares bedömningskompetens precis som Howley m.fl. (2013), Borger 

(2014) och Frisch (2015). En intresseväckande aspekt i resultatet var att högstadielärarna i 

högre grad arbetade efter äldre mönster än lärarna för de yngre åldrarna och såg ofta 

bedömning som ett bevis på elevers färdigheter; som ett urvalsinstrument (2011:479–480). 

Hon konkluderar att om en lyckad implementering av bedömningspraktiker ska ske måste 

utvecklingen av lärares bedömningskompetens tas på allvar i lärarutbildningen. 

Här återser vi det som Tholin (2003), Selghed (2004b), Lundahl (2006) beskrev ovan; invanda 

mönster och gamla vanor verkar var starkt återkommande. Detta är en viktig aspekt att beakta 

i denna studie. 

Bortklippt Thornberg (2015) har utifrån 11 undervisande lärare i NO studerat lärares 

kompetens i klassrumsbedömning utifrån videodokumenterad undervisning samt efterföljande 

samtal och reflektioner. Även om studien inte fokuserar på betygsättning eller nationella prov 

utan kontinuerlig bedömning visar resultaten på aspekter som är intressanta för denna uppsats. 

Thornbergs övergripande slutsats är att bedömningskompetenta lärare bjuder in elever att 

diskutera och dela ansvaret i bedömningsprocessen (2015:125). Den visar även att lärare har 

kompetens att utföra och använda bedömning som en del av undervisningen (Thornberg, 

2015:3). I resultatet synliggörs dock också att alla lärare inte har ”samma kompetens eller 

färdigheter” (Thornberg, 2015:115). Lärarna menar att de behöver kollegialt samarbete för att 

kunna utvecklas; att reflektera över bedömning tillsammans synliggör deras kollektiva 

kunskaper och de lär av varandra (ibid). På policy nivå anser Thornberg att det behövs 

resurser för att lärare ska kunna realisera detta. Lärare borde ha möjlighet att lära av varandra 

genom att aktivt granska varandras praktiker som en del av undervisningen samt borde tid 

avsättas för att lärare ska ha möjlighet att problematisera och reflektera över 

bedömningsfrågor (2015:127). 
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En intressant reflektion Thornberg gör över lärares gamla vanor får avsluta detta kapitel och 

påvisa ännu en gång att de där gamla vanorna inte är så lätta att överge: 

Lärares kompetensutveckling tar tid och förbättrad praxis innebär att ändra vanor, inte bara att 

lägga till ny kunskap. Det svåraste är nog inte att inspirera lärare med/till nya idéer utan att få 

dem att överge några av de gamla. Detta sker inte av sig själv; om så var fallet skulle de mest 

erfarna lärarna alltid vara de bästa och det stämmer inte […] Upplevda problem och möjligheter 

till ny kunskap att processa med kolleger och omsätta i sitt klassrum föder troligtvis ett större 

engagemang och motivation (2015:127) 

 

4. Teori     

Nedan kommer relevant teori för denna uppsats att redovisas. Första delen förklarar 

policyprocessen, vilken inkluderar implementering, samt vetenskapliga perspektiv för 

implementeringsforskning. Vidare kommer det närbyråkratiska perspektivet att presenteras 

utifrån Lipskys teori (2010) och slutligen kommer Lundquists implementeringsteori om de tre 

egenskaperna förstå, kan och vill för en lyckad implementering att sammanfattas och mynna 

ut i ett analysverktyg. 

4.1 Policyprocessen och implementering 

Implementeringsprocessen kan ses som en del av policyprocessen som, något förenklat, är en 

övergripande bild av olika faser i den ”demokratiska styrningskedjan” (Hertting, 

2014:186,187). Hertting menar att denna kedja är ”tvivelaktig som verklighetsbeskrivning” 

(2014:188) men samtidigt visar den tydligt att det finns ett problem mellan idé och verklighet 

vilket hjälper oss att tänka kring just detta problem.  

Policyprocessen: 

 

Figur 1: Implementering som fas i policyprocessen (från Hertting, 2014:188). 

 

I denna studie är min avsikt att titta på mittenblocket av denna figur, alltså implementeringen. 

Sedan Pressman och Wildavskys publicerade sin bok Implementation 1973 om ett misslyckat 

federalt projekt som skulle minska arbetslösheten bland fattiga i USA har 

implementeringsforskningen fortsatt visat på att de politiska besluten inte alltid ger avsedda 

resultat (Sannerstedt, 2001:18,19, Hertting, 2014:186). Detta kallas implementeringsproblem, 

och det uppstår när politiska beslut inte genomförs så som tänkt (Sannerstedt, 2001:19). 

Dagordning 
Besluts-
fattande 

IMPLEMENTERING Utfall Utvärdering 
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Hertting (2014:186) menar att teorierna inom implementeringsforskning är av ”instrumentellt 

värde” då vi kan lära oss något om hur det faktiskt går till att genomföra politiska beslut men 

också som hjälp för politiker att lära av de möjliga misstag som görs. 

Politisk styrning kritiseras ibland som vag eller motsägelsefull men Sannerstedt menar att det 

inte behöver vara ett tecken på bristande förmåga utan att det är ett resultat av en 

förhandlingsprocess. ”Enighet har uppnåtts till priset av en viss oklarhet” (2001:30–31). 

Hertting är av samma åsikt och säger att: 

Oklara mål […] kan skapa problem i implementeringen. Samtidigt kan otydligheten […] vara 

funktionell: vaga målformuleringar kan möjliggöra att nödvändiga politiska beslut alls fattas 

men också skapa det utrymme för att mobilisera resurser och flexibilitet som är nödvändig för en 

framgångsrik problemlösning (2014:194)   

                         

Utifrån ett vetenskapligt perspektiv finns det två sätt att närma sig 

implementeringsforskningen: Ett top-down perspektiv eller ett bottom-up perspektiv 

(Sannerstedt 2001:24–25, Hertting, 2014:189–190). Det första innebär en syn på styrning som 

vertikal, där styrningskedjan går i rakt nedstigande led från politiska beslut till 

närbyråkraterna (ibid.). Lagen är fokus för forskning och hur denna implementeras. 

Utgångspunkten är ”beslutfattarnas avsikter” (Sannerstedt, 2001:25). Bottom-up perspektivet 

däremot är en motbild, man tittar på situationen där själva ”tjänsten överlämnas”, t.ex. 

undervisningen, och utgångspositionen är ”tillämparens handlande” (Sannerstedt, 2001:24–

25). Hertting (2014) beskriver kortfattat bottom-up perspektivet: 

Den är betydligt mer skeptisk till de centrala beslutsfattarnas förmåga att styra 

implementeringsprocessen […] Enligt detta perspektiv gör komplexiteten hos många av dagens 

viktigaste samhällsproblem processerna mer eller mindre omöjliga att kontrollera genom 

centrala beslut ovanifrån. Behoven av flexibilitet, samverkan och lokalanpassning gör att den 

faktiska policy som möter medborgarna inte är den som beslutats på central politisk nivå och att 

implementeringen därför bäst bör förstås som underifrånstyrd (2014:190–191) 

 

Jag har valt att använda ett bottom-up perspektiv och utgår från Michael Lipskys (2010) teori 

om närbyråkrater (street-level-bureaucrats), för att undersöka de underliggande 

frågeställningarna i denna uppsats utifrån Lundquists (1992) tre villkor för implementering: 

vilja, kunna och förstå. 

4.2 Närbyråkrater 

Sannerstedt (2001:21–23) namnger tre synsätt på relationen mellan beslutsfattare och 

tillämpare: Det traditionella, nätverk samt närbyråkrater. I det traditionella perspektivet styr 

beslutsfattaren och tillämparen följer. Om styrningen inte fungerar så gör man en återstyrning 

där tillämparen måste anpassa sig. Ur ett nätverksperspektiv är det olika aktörer som 
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samspelar för att implementeringen ska ske. Det kan handla om olika organisationers eller 

näringslivets intressen, allt från statliga till privata. När vi talar om närbyråkrater kommer vi 

in på Lipsky (2010) och hans teori som fokuserar på de som arbetar professionellt med andra 

människor, läkare, polis och lärare exempelvis. De har stort handlingsutrymme och politiken 

förverkligas först när dessa närbyråkrater interagerar med sina elever/klienter. Närbyråkrater 

måste ta individuell hänsyn, alla har olika behov, och samtidigt följa professionella normer 

t.ex. pedagogik och statligt utformade regelverk. En annan del av närbyråkraters arbete är 

ständig prioritering då de oftast har en mängd arbetsuppgifter. Tillämparen kan alltså 

rättfärdiga sina beslut utifrån olika premisser (ibid.). Sannerstedt menar att en verksamhet 

som innefattar närbyråkrater är svår att styra p.g.a. ovan nämnda aspekter (2001:22). 

Lipsky (2010:13–14) menar att närbyråkrater är de som utformar politiken utifrån två 

aspekter: de har relativt hög bestämmanderätt och autonomi i förhållande till auktoriteten. 

Närbyråkrater är professionella och de har befogenhet att handla utifrån det de anser bäst, de 

förväntas kunna ta beslut utifrån den kunskap de besitter inom sitt arbetsområde. Detta 

innebär dock inte att de är fria från styrning eller att de står över regler och normer. Lärare 

måste t.ex. fortfarande följa skollagen och styrdokumenten men har i viss mån stort 

handlingsutrymme för att fatta beslut.  

När beslutsfattare ger direktiv som närbyråkrater inte anser berättigade kan de enligt Lipsky 

(2010:19) motsätta sig dem och handla som de anser bäst. Lärare som inte vill ta del av 

vidareutbildning som de inte tror på kommer inte att göra det . Det är alltså närbyråkraterna 

som bestämmer om implementeringen av politiska beslut ska lyckas. 

Skulle problem med styrning försvinna om man minskade närbyråkraters autonomi? Lipsky 

(2010:15) anser att det är näst omöjligt att inskränka på autonomin då närbyråkrater ofta 

arbetar i situationer som inte kan reduceras till ett ”format”, han menar att vi måste ha 

människor för att fatta beslut angående medborgares väl. Han ger som exempel att man inte 

kan ge detaljerad information om hur eller vad en lärare ska undervisa då varje elev ska 

bemötas utifrån deras behov (ibid.). En annan aspekt är den mänskliga dimensionen, alltså 

situationsanpassning. Närbyråkrater måste ta känsliga och välövervägda beslut gällande 

individer. Detta kan inte heller pressas in i ett specifikt format (ibid.). Så makten över de 

politiska besluten ligger till viss del hos närbyråkraten. Därför är det värt att undersöka läraren 

som närbyråkrat för att se hur denne möter besluten ovanifrån. Detta är alltså ett bottom-up 

perspektiv. 
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4.3 Tre villkor för implementering utifrån närbyråkraten 

Hur kan då implementeringsproblem förstås? Om vi fokuserar på tillämparen och inte på 

beslutsfattaren, vilket är avsikten i denna undersökning, utvecklar Lundquist (1992) tre villkor 

för att tillämparen, här läraren, ska kunna implementera de fattade besluten: förstår, kan och 

vill. ”Aktören påverkas genom styrning som han tar ställning till och fattar ett beslut samt 

vidtar åtgärder. Som grund för ställningstagandet ligger styrningen och annan information och 

de tre egenskaperna förstår, kan och vill” (Lundquist, 1992:76). 

Förstå innebär att läraren har kompetensen som behövs för att utföra arbetet men också om 

läraren förstår vad som önskas av hen eftersom tolkningsutrymmet är stort när det gäller 

styrdokumenten. Förmår läraren tolka dessa? Detta behöver dock inte bara vara bristande 

kompetens utan även bristande politisk styrning (Lundquist, 1987:77). Kunna handlar om 

resurser som tid, utrustning, lokaler, personal, organisering och material (Lundquist, 1987:78, 

Sannerstedt, 2001:29) . Vilja är en förutsättning för att de två andra villkoren ska kunna 

uppfyllas (Sannerstedt, 2001:29). Läraren måste vilja göra det som beslutats men kan av 

anledningar som att man inte tycker om utformningen inta en negativ inställning. Läraren 

måste vara motiverad att följa riktlinjerna (Lundquist, 1987:78). Alla dessa tre villkor måste 

uppfyllas för en lyckad implementering. Mer konkret sammanfattat kan villkoren förklaras 

enligt tabell 1 nedan: 

Kompetens 
(förstå) 

Tillämparen förstår innebörden av beslutet korrekt, har lämplig utbildning och kan 
tolka de styrningsdokument som finns, här skolans styrdokument och Skolverkets 
riktlinjer 

Resurser 
(kunna) 

Tillämparen kan genomföra beslutet genom att ha tillräckliga resurser som lokaler, 
utrustning, teknik, material, personal, pengar, tid och organisation. T.ex. om det finns 
tid och plats att utföra bedömning så som riktlinjerna förespråkar och om material 
som bl.a. Skolverket tillhandahåller är tillräckligt. 

Motivation 
(vilja) 

Tillämparen vill genomföra beslutet och finner styrningen önskvärd. Politiken är 
förankrad hos tillämparen och denne har tillräckliga motiv för att fullfölja beslutet. Är 
lärare motiverade att genomföra vad som sägs i styrdokumenten och följa 
Skolverkets riktlinjer? 

Tabell 1.  (Efter bearbetning utifrån: Sannerstedt, 2001:29, Lundquist, 1992:76, Lundquist, 1987:77–78) 

 

4.4 Analysverktyg 

Analysen av råmaterialet kommer att ske utifrån ett hermeneutiskt perspektiv och de tre 

villkoren förstår, kan och vill i Lundquists implementeringsteori (1992) som redovisats i 

inledningen. För att kunna behandla svaren utifrån rätt premisser kommer varje respondent att 
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placeras i en konkret tabell för att illustrera deras egenskaper. Tabellen utgår från den 

beskrivande sammanfattning av egenskaperna som presenterades ovan. Se tabell 2 nedan. 

 

Villkor Carina Debbie Raili Nilde Lena Erica 

Kompetens 

(förstå) 

      

Resurser 

(kunna) 

      

Motivation 

(vilja) 

      

Tabell 2. (Efter bearbetning utifrån: Sannerstedt, 2001:29, Lundquist, 1992:76, Lundquist, 1987:77–78) 

 

5. Metod 

Denna studie fokuserar på implementeringsprocessen av Skolverkets riktlinjer gällande 

summativ bedömning av skriftliga elevarbeten i engelska i årskurs 7-9. Eftersom jag valt ett 

bottom-up perspektiv utifrån närbyråkraten och de tre villkor som Lundquist (1992) anser 

nödvändiga för en lyckad implementering blir lärarna de naturliga subjekten för denna 

undersökning. Jag har valt att använda mig av en kvalitativ forskningsintervju. Nedan redogör 

jag för valet av metod tillsammans med andra aspekter som måste tas i beaktande i en 

forskningsintervjustudie. 

5.1 Val av metod  

Valet av kvalitativ forskningsintervju som metod ligger i att den är lämplig när man vill att 

människor ska beskriva sina upplevelser och utveckla sitt perspektiv på världen (Kvale & 

Brinkmann, 2009:132–133). Eftersom jag utgår från ett närbyråkratiskt perspektiv är den 

kvalitativa forskningsintervjun särskilt lämplig då den utgår från ”aktörernas egna perspektiv” 

(Kvale & Brinkmann, 2009:42). I kvalitativa intervjuer är både intervjuare och intervjuperson 

delaktiga i samtalet. Intervjuaren bör hjälpa intervjupersonen så att samtalet blir meningsfullt 

och genom att behärska språkbruket också underlätta samtalet så att intervjupersonen inte blir 

”hämmad” (Patel & Davidson, 2011:82). Genom att jag själv ska arbeta som lärare och har 

tillförskansat mig kunskaper om begrepp och språkbruk gällande bedömning är min 

förhoppning att samtalet blir en naturlig diskussion lärare emellan. 
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Intervjuerna kommer att realiseras i grupp då jag vill att samtalet ska bli dynamiskt och 

eventuella motsättningar kan göra samtalet mer intressant. Likaså vill jag att intervjuerna ska, 

i den mån det är möjligt, likna ett vardagssamtal utifrån specifika frågeställningar då, enligt 

min erfarenhet, lärare ofta träffas och samtalar på liknande sätt i arbetet. Kvale och 

Brinkmann anser att ”ju spontanare intervjuprocedur, desto större blir sannolikheten för att 

man erhåller livliga och oväntade svar från intervjupersonens sida” (2009:147), vilket är min 

förhoppning här. 

Utifrån detta har jag valt en semistrukturerad intervju som kan ses som en blandning mellan 

samtal och frågeformulär (Kvale & Brinkmann, 2009:43). Då utgår man från en intervjuguide 

men är öppen för att följa samtalets gång och introducera nya frågor (ibid). En helt 

strukturerad intervju skulle lämna mycket litet svarsutrymme åt intervjupersonerna (Patel & 

Davidson, 2011:76). Eftersom jag utgår från Lundquists (1992) implementeringsteori och 

tillämparens tre villkor för en lyckad implementering är det viktigt att intervjupersonerna har 

tillräckligt svarsutrymme för att kunna ge information gällande den förståelse, vilja och de 

resurser Lundquist anser nödvändiga. Dock måste det finnas frågor som styr samtalet i rätt 

riktning. 

5.2 Operationalisering 

Intervjuerna har gjorts utifrån en intervjuguide som har operationaliserats utifrån de tre 

underliggande forskningsfrågorna i denna studie. Intervjuguiden går att hitta i appendix 1. 

För att undersöka lärares kompetens och förståelse av Skolverkets riktlinjer och styrdokument 

formulerades fyra frågor som utgår från om lärarna besitter den information som krävs för att 

genomföra det beslut som styrningen avser, om lärarna vet vart de ska vända sig om de inte 

förstår riktlinjerna, och slutligen hur väl insatta de är i styrdokumentens begrepp eftersom 

Skolverket (2011a:11) anser att det är en premiss för att kunna göra en professionell 

bedömning. 

Den andra underliggande forskningsfrågan handlar om de resurser lärare har för att 

genomföra arbetet. Första frågan är en generell fråga om lärarna anser att de får den hjälp de 

behöver; punkt två och tre går mer specifikt in på material vilket innefattar de 

bedömningsmallar Skolverket tillhandahåller. Punkt fyra avser att ta reda på om det finns 

lämpliga lokaler och utrustning för att kunna arbeta med bedömning och punkt fem inriktar 

sig på om lärarna kan avsätta den tid som krävs för att göra bedömningar utifrån Skolverkets 

riktlinjer. 
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Den tredje aspekten handlar om lärarnas vilja att genomföra det som beslutats. Således riktar 

sig frågorna på om hur viktigt det är för lärarna att följa riktlinjerna och om det är något de 

tänker på och använder dagligen. Intresset för att själva ta initiativet att förvärva de kunskaper 

som krävs undersöks genom att fråga om hur ofta de besöker Skolverkets hemsida. 

5.3 Material  

Det empiriska material som ligger till grund för denna studie är tre gruppintervjuer av lärare i 

engelska, årskurs 7-9, genomförda på två skolor i en och samma kommun. Intervjuerna utgår 

från den intervjuguide som presenteras i appendix 1. 

För att generera empiri har även de bedömningsmallar Skolverket refererar till (Göteborgs 

Universitet, 2014) redovisats för lärarna. Dessa bedömningsmallar är inte empiri i sig men har 

använts för att skapa empiri.  

5.4 Urval  

Det normala antalet intervjupersoner kan ligga mellan 5-25 och antalet beror på 

undersökningens syfte (Kvale & Brinkmann, 2009:130). Eftersom jag har valt att utgå från 

närbyråkratens perspektiv för att få en förståelse till hur implementeringen kan se ut på en 

skola och inte statistiskt sammanställa hur det ser ut överlag i den svenska skolan har jag 

fokuserat på sex intervjupersoner. Kvale och Brinkmann (2009:130) anser att man vinner på 

att ha färre intervjupersoner och istället lägga tid på förberedelser och analys av intervjuer. 

Jag vill ha fram intressanta uppfattningar och intervjupersonernas egen syn på arbetet i skolan 

vilket gör att jag väljer ett mindre antal personer för att komma närmare deras livsvärld.  

Urvalet gjordes genom att undersöka hur många lärare i engelska det arbetade på varje skola 

årskurs 7-9 och fokusera på de som var fast anställda. Således blev antalet två på den ena 

skolan och fyra på den andra. Kriterierna för urvalet var således inte specifika utifrån t.ex., 

kön eller ålder utan utifrån tillgänglighet och anställning. Det kan ses som ett 

bekvämlighetsurval men jag anser ändå att intervjupersonerna representerar väl den grupp jag 

vill undersöka. 

Varje respondent blev informerad om de etiska riktlinjerna och att deras anonymitet skulle 

bevaras genom bl.a. att deras namn inte skulle figurera i studien. Dock valde två av 

respondenterna att bli representerade här med sina riktiga namn. Nedan följer en 

sammanfattning av respondenterna tillsammans med de namn de kommer att figurera med i 

denna studie. 
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Carina, 42 år, lärare i engelska och svenska för grundskolan samt spec. utbildning. Verksam i 

17 år. 

Debbie, 40 år, lärare i engelska och svenska för grundskolan samt spec. utbildning. Verksam i 

8 år. 

Raili, 51 år, lärare i engelska för grundskolan och i franska för gymnasiet. Verksam i 16 år. 

Nilde, 28 år, lärare i engelska och svenska för gymnasiet. Verksam i 2½ år. 

Lena, 40 år, lärare i svenska och engelska 4-9. Verksam i 14 år. 

Erica, 42 år, lärare i engelska, svenska, historia och spanska 4-9. Verksam i 17 år. 

 

5.5 Tillvägagångssätt och analys av data  

Intervjupersonerna kontaktades på två olika sätt, på den ena skolan kontaktades de via mail 

och på den andra genom direktkontakt på arbetsplatsen. Tid för intervjuer bestämdes efter 

samtliga lärares scheman och tog plats på respektive skola. Intervjuerna genomfördes med två 

lärare åt gången. De hade tidigare informerats om att samtalet skulle kretsa kring summativ 

bedömning. 

Lämpliga rum söktes upp strax innan intervjuerna tog plats och vid alla tre tillfällen tog de 

plats i ett tomt klassrum. Samtliga respondenter godkände att samtalen spelades in, de blev 

informerade om de etiska riktlinjerna och att de kunde avbryta sin medverkan när som helst. 

De tre inspelningarna blev således mitt råmaterial och underlag för analysen. 

Intervju 1, med Lena och Erica varade i 24:14 minuter. Intervju 2, med Raili och Nilde varade 

i 50:20 minuter.  Intervju 3, med Carina och Debbie varade i 39:37 minuter. 

Tillvägagångssättet för analysen bestod i upprepad lyssning av råmaterialet med Lundquists 

(1992) tre villkor som tolkningsgrund utifrån en hermeneutisk ansats (se 1.3). Delar av 

råmaterialet transkriberades. I analysen har onomatopoetiska ord, pauser och upprepningar 

utelämnats från citaten för att förtydliga utsagorna. 

5.6 Reliabilitet och Validitet 

Reliabiliteten av ett forskningsresultat ligger i om resultat kan reproduceras vid en annan 

tidpunkt och av andra forskare (Kvale & Brinkmann, 2009:263) . Kommer intervjusvaren att 

tolkas på samma sätt? Eftersom det var relevant med ett kvalitativt perspektiv på intervjun i 

denna studie för att få insikt i lärarnas tankar kring riktlinjerna utifrån ett 

implementeringsperspektiv kan reliabiliteten angående svaren inte garanteras då varje lärare 

arbetar utifrån olika premisser och olika inställningar. Detta gäller även för intervjuarens 

tolkning av svaren. 
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Kritiken som riktas mot kvalitativa forskningsintervjuer handlar ofta om subjektivitet och låg 

generaliserbarhet. Det kan handla om för få intervjupersoner, att svaren som ges bara speglar 

”sunt förnuft” eller att de inte är konkreta (Kvale & Brinkmann, 2009:184–187). Dock är 

detta också en styrka i den kvalitativa forskningsintervjun då det ger oss ”tillträde till 

intervjupersonens vardagsvärld” (Kvale & Brinkmann, 2009:187). Det personliga 

perspektivet ger en djupare kunskap och möjligheten att utforska nya beskrivningar av 

fenomen är stor (ibid.). Intervjupersonerna kan emellertid försöka svara på ”rätt sätt” eller ha 

svårt för att beskriva sin upplevelsevärld vilket gör att en intervjustudie kan brista i reliabilitet 

utifrån ett sanningsperspektiv (Alvesson, 2011:39). 

Reliabiliteten i denna studie fokuserar på att fånga det unika just här och nu, hur 

implementeringsarbetet av Skolverkets riktlinjer gällande summativ bedömning av skriftliga 

elevarbeten i engelska årskurs 7-9 kan förstås fyra år efter en ny läroplan. Svaren som 

produceras i en framtida studie kan komplettera bilden av implementeringsarbetet som 

framkommer här på många sätt. Med hjälp av intervjuguiden är det möjligt att sträva efter 

någon slags reliabilitet även om den är låg.  

Som forskare måste man ha en kritisk syn på sin egen forskning. Validiteten i en kvalitativ 

studie ska vara genomgående i alla delar (Patel & Davidson 2011:106). Genom att bygga upp 

ett teoretiskt ramverk och operationalisera forskningsfrågorna utifrån detta samt skaffa 

underlag genom intervjuerna för att kunna göra en trovärdig tolkning av lärarnas värld anser 

jag att validiteten i denna studie är så hög som det är möjligt. Förutom detta är min 

förhoppning att genom att tydligt redovisa i text för hela forskningsprocessen och bygga mina 

tolkningar på försvarbara argument kunna uppvisa hög validitet och reliabilitet. 

5.7  Etiska riktlinjer 

Kvale och Brinkmann (2009:84) tar upp fyra områden som är viktiga att överväga i en 

intervjuundersökning utifrån ett etiskt perspektiv: Informerat samtycke, konfidentialitet, 

konsekvenser och forskarens roll. Informerat samtycke innebär att intervjupersonerna i denna 

studie blev informerade om det allmänna syftet med undersökningen: summativ bedömning i 

engelska åk. 7-9 av skriftliga elevarbeten. Det specifika syftet angående implementering 

undanhölls då avsikten var att intervjupersonerna skulle ge spontana åsikter och inte styras att 

ge rätt svar (Kvale & Brinkmann, 2009:88). Dock var intervjuguiden sådan att den gav 

ledtrådar varthän undersökningen styrde. Intervjupersonerna deltog frivilligt och var 

informerade om att de kunde avbryta sin medverkan när som helst.  
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Genom att informera om konfidentialiteten blev det klart för intervjupersonerna vilken 

information angående deras identitet som skulle figurera i text: ålder, utbildning, 

verksamhetsår, och att jag som forskar inte skulle ge ut mer information än vad som krävdes 

av mig. Jag kan dock inte garantera att de själva för informationen vidare. Anonymiteten 

skulle delvis bevaras genom att ge intervjupersonerna nya namn, dock valde två personer att 

nämnas vid deras riktiga namn vilket gör att jag inte kan garantera deras anonymitet. 

Konsekvenserna för denna studie angående om deltagarna kan komma till skada för att jag 

som forskare ska få fram god vetenskaplig kunskap kan ses som små då deltagarna själva såg 

stora fördelar med att kunna få sitta ner och diskutera något som de tycker är viktigt och som 

de ofta inte får tillfälle till. Min roll som forskare innebär att jag med ansvar, heder och 

moralisk integritet värderar resultaten av intervjuerna och försöker se till att resultaten är 

korrekta och representativa för forskningsområdet (Kvale & Brinkmann, 2009:84–91). 

6. Resultat 

Utifrån egenskaperna förstå, kunna och vilja kommer resultatet att presenteras i tre delar. Det 

material som anses relevant från var och en av respondenterna har analyserats och 

sammanställts och illustreras med citat. Varje del kommer att avslutas med en 

sammanfattning. 

6.1 Kompetens 

Hur ser förståelsen ut gällande Skolverkets riktlinjer inom summativ bedömning av skriftlig 

produktion och interaktion hos lärare i engelska? 

6.1.1 Innebörden av summativ bedömning 

Majoriteten av lärarna uttrycker innebörden av summativ bedömning som betygssättning, 

exemplifierat här genom Carina: 

Carina: det summerar en elevs kunskaper och i den processen sätter vi ett betyg […] annars är 

det inte så mycket syfte med den egentligen. 

Vidare under samtalen, efter funderingar och beskrivningar av den egna verksamheten, 

beskrivs även den summativa bedömningen som en avslutning på ett arbetsområde, 

exemplifierat genom följande citat: 

Debbie: Slår ihop kunskaper liksom så här långt har vi kommit så skulle jag säga också. 

Raili: Det kanske inte behöver vara just ett betyg det kanske är, inte vet jag det kan ju kanske 

vara efter ett arbetsområde att man gör en summativ bedömning. 
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Detta visar ett tydligt värderande av kunskaper, vilket är ett av syftena med bedömningen 

enligt Skolverket (2011a:7-9). Vikten av diskussion för att visa sin förståelse och kompetens 

blir också framträdande då en mer utvecklad förklaring träder fram när lärarna får tid att 

reflektera och återkomma till beröringspunkter genom frågorna i intervjuguiden (appendix 1). 

Det är tydligt att lärarna ser en klar skiljelinje mellan summativ och formativ bedömning; när 

den summativa delen är avslutad tar den formativa bedömningen vid. De uttrycker ingen 

tydlig koppling mellan de två även om de påpekar vikten av att visa eleverna hur de ska gå 

vidare.  

Carina: Så skiljer ju den sig från den formativa genom att den inte är så framåtsyftande. 

Lena: och då gör vi ju liksom en summativ bedömning fast samtidigt en formativ bedömning för 

de går ju bara i sjuan, så att det är klart att de ska ha betyg nu men de måste ju också få veta vad 

de ska göra för att bli bättre. 

Lärarna delar således inte Newtons (2007) syn på formativ bedömning som ett syfte utifrån 

summativ bedömning, inte heller idén om att formativ bedömning skulle vara summativ 

bedömning plus feedback (Taras, 2005) blir synlig. De ses som två åtskilda block. Likväl så 

visar lärarna på en dold kunskap om en framåtsyftande del även om de inte medvetet kopplat 

ihop den med den summativa bedömningen; alltså kartläggning av kunskaper som en 

utgångspunkt inför nya utmaningar som är ett ytterligare syfte med den summativa 

bedömningen enligt Skolverket (2011a:7-9). 

Dock finns det lärare som avviker i två bemärkelser. I ett fall uttrycker en lärare en tvekan och 

något som liknar ovilja till att beskriva innebörden av summativ bedömning.  Hon har ett 

avståndstagande förhållningsätt till summativa bedömning och ser inte att det finns något 

utrymme för den. 

Nilde: alltså på nåt’ sätt så blir ju inte den här progressionen om man tittar på högstadiet sjuan 

till nian och målen då som är för nian, det känns ju inte som att man på nåt’ sätt tänker sig en, 

alltså en summativ bedömning däremellan utan allting försöker man göra en formativ upp till 

dess att de liksom ska klara de målen som står för årskurs nio. Sen så blir ju liksom summan av 

vad man har gjort en termin betyget, i slutet av terminen för eleven, men samtidigt så är det ju 

ändå en strävan uppåt. 

Nilde: men samtidigt så vill ju många elever ha chans att liksom här vill jag verkligen visa vad 

jag går för. 

Hon visar en motvilja mot summativ bedömning men motsäger också sig själv genom att se 

prov som något positivt för elever. Enligt Black och Wiliam (1998b:7) kan prov vara 

användbara för att uppnå lärande men att de då ska påvisa styrkor och svagheter vilket läraren 

här inte nämner utan hon ser det utifrån elevernas önskan. Hon tänker på individen.  
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I det andra fallet är det inte självklart för läraren att summativ bedömning är betyg och hon 

drar heller inte en tydlig skiljelinje mellan summativ och formativ bedömning.  

Erica: Det är ju när man har tränat och gjort en massa olika försök och fått massor av respons 

och sen är verkligen dags att bedöma, sätta betyget […] För att man använder ju det summativa 

också framåtsyftande. 

Hon beskriver den summativa bedömningen som en del av en process; denna process pågår 

innan den summativa bedömningen sker. Denna beskrivning är knuten till återkoppling på 

processnivån (Skolverket, 2011a: 20-21). Men den summativa delen slutar inte där utan den 

framåtsyftande delen i den summativa bedömningen är också självklar för henne. 

6.1.2 Är läraren bekant med riktlinjerna för summativ bedömning? 

Lärarna är medvetna om att det är orimligt att inte känna till riktlinjerna. Carina visar öppet att 

hon har förstått att det finns ett rätt svar och skämtar om det: 

Carina: Vi kan inte svara nej på den frågan, det går inte. 

Hon menar dock att hon förstår innebörden av summativ bedömning, vilket ytterligare lärare 

medger. Även om lärarna inte kan citera Skolverkets riktlinjer anser de sig vara väl insatta i 

styrdokumentens struktur och begrepp. Likaledes visar de en säkerhet och en tydlig förståelse 

för den värderande delen av den summativa bedömningen i enlighet med Skolverkets 

riktlinjer.  Debbie summerar på ett bra sätt lärarnas tankegångar runt riktlinjerna och vad man 

ska göra om man känner sig osäker: 

Debbie: Annars hade vi ju inte fortsatt att göra som vi gör om vi hade trott att vi gjorde fel eller 

om jag hade trott att det var fel så hade jag inte fortsatt utan då hade jag försökt förändra det. 

[…] Steg ett titta i riktlinjerna steg två tala med en kollega steg tre hör av dig till Skolverket. 

Detta visar även på en vilja att förstå och följa riktlinjerna som är tydlig hos majoriteten hos 

lärarna. Om de någon gång skulle vara osäkra på riktlinjerna är inte bara Skolverket en viktig 

källa utan även diskussioner med kolleger är av stor betydelse. En viktig detalj är att rektorn 

som en källa till kunskap inte nämns i något avseende. 

Det finns avvikande fall även här. I ett fall säger sig läraren, helt uppriktigt, inte känna till 

riktlinjerna och påpekar irriterat att det inte talas om summativ bedömning, bara formativ. 

Men hur löser hon osäkerheten då? Vart vänder hon sig? Svaret är förbryllande:  

Raili: Ja jag har aldrig ställt mig frågan. 

Hon skrattar och det kan vara bevis för att hon tycker att frågan är absurd eller så är det bevis 

för att hon tycker det är underligt att hon aldrig ställt sig frågan. Detta kan tolkas som en avog 

inställning helt enkelt kopplad till vilja för hon har samtidigt en dold kunskap om den 

framåtsyftande delen som hon visat under samtalets gång. Vidare kan det också kopplas till 
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tid och resurser eftersom formativ bedömning tar mer plats i diskussionerna i verksamheten 

än summativ bedömning. 

I en annan lärares fall finns en stor tveksamhet i svaret gällande riktlinjerna för summativ 

bedömning: 

Nilde: Jag har säkert läst dem men jag har nog inte så bra… 

Detta är samma lärare som uttryckte en motvilja mot summativ bedömning (se ovan) och i 

tolkningen är det tydligt att viljan spelar in även här eller rättare sagt oviljan. Hon är inte 

intresserad av summativ bedömning. Hon erkänner att hon inte är så insatt i styrdokumentens 

struktur. 

6.1.3 Kunskapskraven 

Överlag kan man se att kunskapskraven har en central position hos alla lärare, de nöts och 

blöts och är kärnan för hela uppdraget. 

Lena: Ja det är ju de som är hela målet. 

Carina: Värdeorden är ju svåra så klart för att allting är ju relativt skulle jag sagt vilket gör att 

de blir svåra men de har vi ju jobbat igenom här man känner att man har en bra grund att stå på. 

På skolorna har alltså ett grundläggande arbete lagts ner i tolkningen av värdeorden och en 

hög andel av lärarna känner sig trygga i tolkningen. Arbetet med tolkning av värdeorden var 

större i början men anses nu som en mindre viktig del i diskussionerna. Detta kan vara en 

nackdel för nyutexaminerade lärare. Arbetet med värdeorden känns inte avslutat för den 

läraren med minst erfarenhet, hon tittar alltid i kunskapskraven innan hon planerar. 

Nilde: Jag känner att jag måste göra det, innan de verkligen liksom sitter där. 

Detta går in på villkoret vilja, här finns en vilja att förstå och att hon inte känner sig färdig 

med tolkningen av kunskapskraven. Eftersom läraren är ganska ny inom läraryrket kan det 

vara naturligt, men det innebär också att hon inte varit med i utvecklingsarbetet på skolan med 

implementeringen av den nya läroplanen från början, vilket i sig rör villkoret resurser. Dock 

gäller inte det här endast nyutexaminerade utan även lärare med lång erfarenhet efterfrågar 

mer samarbete för tolkning. 

Raili: jag tycker väl att de är väldigt luddiga om man tittar mellan C och A på några krav till 

exempel så är det ett ord som kan skilja och där tror jag att det är jätteviktigt att man ges tid att 

samarbeta kring bedömning, inte minst inom skolan men det har vi ju nästan aldrig och jag tror 

att man lär sig mycket, mycket mer genom att sitta och jobba med texter, autentiska texter där 

man diskuterar  

Här uttrycker en lärare att hennes förståelse inte är komplett. Hon kommer in på resurser i 

samtalet och efterlyser tid för samarbete vilket visar att hon har en vilja men att det hon vill 
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arbeta med inte får utrymme i arbetet; hon kan inte göra det. Det intressanta är att andra lärare 

på samma skola anser att de är färdiga med tolkningsarbetat vilket kan tolkas som att 

implementeringsarbetet inte är färdigt på skolan, alla har inte fått de resurser de behöver för 

att nå den kompetens som behövs.  

Detta fall är särledes intressant ur ett närbyråkratiskt perspektiv. Läraren känner sig osäker på 

värdeorden men tänker på kunskapskraven kontinuerligt och säger något fascinerande: 

Raili: Alltså nånstans ändå så känner jag att man känner igen en A text tycker jag, det som är 

svårt det är väl de som ligger precis i gränsen liksom.  

Raili: Där tycker jag inte egentligen man har så där jättestor hjälp av kunskapskraven, som 

enkelt och bergripligt liksom vaddå? 

Är det gamla mönster som gör att hon kan känna igen en A text eller är hon mer insatt än hon 

säger att hon är? Det kan vara så att hon accepterar verktygen hon har men hon behöver inte 

tycka de är bra. Läraren förstår alltså innebörden av det politiska beslutet och arbetar med 

styrdokumenten men de är inte alltid styrande. Vi ser också att hon tycker det är svårt med 

gränsfall och det är troligtvis där hon vill ha mer samarbete för hon anser inte att 

kunskapskraven är till hjälp. Kritiken är tydlig mot värdeorden och en avog inställning till 

kunskapskraven som hjälp till förståelse. Hennes motivation påverkar hennes kunnande. 

En annan viktig aspekt är de lokala tolkningarna av värdeorden i kunskapskraven. De 

tolkningar som görs stannar ofta vid den skola man arbetar på. Citatet nedan kan ses som en 

sammanfattande bild. 

Debbie: vi har ju i alla fall en samsyn på skolan kring vad vi lägger in i värdeorden. Sen är det ju 

inte säkert att vi har samma syn som en annan skola.  

Här ligger förståelsen utanför lärarnas möjlighet att påverka den. Det stora tolkningsutrymme 

som finns i värdeorden är omöjlig att komprimera till en enda förståelse för hela landets 

skolor. Det är svårt att komma förbi bara den subjektiva tolkning men denna skola har i alla 

fall gjort ett försök. Skolverkets föreställning om ”likvärdig bedömning” kan här ifrågasättas 

starkt.  

Utöver tolkningen av värdeorden har vissa av lärarna lämnat det bakom sig och genererar 

konkretiseringar av kunskapskraven genom matriser. Även om värdeorden har stor betydelse 

blir matrisarbetet ännu ett steg ifrån likvärdig bedömning. Tolkningen av värdeorden sker 

lokalt på varje skola och sedan sker ännu en lokal tolkningen av dessa genom matriserna. 

Detta skulle innebära att bedömningarna kan se olika ut på skolor inom en och samma 

kommun. Tolkningen av kunskapskraven tycks alltså vara i en andra fas och en problematik 
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med skapande av matriser har uppstått. En av lärarna har själv börjat undra om det inte läggs 

för mycket tid på detta konkretiserande av kunskapskraven och att arbetet är onödigt.  

Erica: vissa förmågor känns egentligen lite onödigt att dela upp på fyra olika nivåer, ibland är 

det ju faktiskt egentligen bara den högsta som är intressant och det är dit vi ska, och kanske 

möjligtvis den här som är precis lägsta nivå också […] man har kommit fram till ibland att, 

varför sitter man och formulerar alla de här mellanstegen? 

Har tolkningen således gått för långt? Lärarna som närbyråkrater har en hög autonomi och ett 

stort handlingsutrymme, men risken här är hög att den politiska styrningen försvagas, att 

tolkningen av styrdokumenten blir för ”fri”. 

6.1.4 Sammanfattning 

Lärares förståelse av summativ bedömning stannar främst vid ett värderande av kunskaper 

och summativ bedömning ses som något separerat från formativ bedömning, vilket gör att 

förståelsen av riktlinjerna gällande summativ bedömning inte är komplett. Dock anses 

tolkningen av styrdokumenten som god. Kunskapskraven har en central position hos alla 

lärare och är kärnan för hela uppdraget. De är dock inte färdigbearbetade i en del fall och mer 

samarbete för tolkning efterfrågas. Kollegorna ses som en viktig källa till kunskap. Det 

intressanta här är kommentarerna om det tolkningsutrymme som finns i värdeorden och att 

tolkningen på en skola inte behöver gälla för en annan. Det framträder även en risk för att 

matriser ska förflytta fokus från kunskapskraven till egenhändigt formulerade kriterier. Detta, 

tillsammans med enskilda skolors tolkningar, kan i längden skapa alltför lokal tolkning om 

inte lärare har tillräcklig bakgrundskunskap. Skolverkets föreställning om ”likvärdig 

bedömning” kan då ifrågasättas. 

Här finns också en tydlig bild av att gamla mönster inte alltid bryts. En avog inställning till 

reformen gör att motivationen påverkar kunnandet. Men det finns också bevis för att den 

summativa delen av bedömningsuppdraget har nonchalerats. Det politiska beslutet är inte 

alltid förankrat. Det visar också att kompetensutvecklingen inte nått ända fram i vissa fall.  

För att placera in varje lärares egenskaper i tabellen utifrån Lundquists (1987:78) villkor för 

en lyckad implementering (se s.23) ges här en sammanfattning av kompetens. 

Carina, Debbie och Lena visar på en hög kompetens. De förstår innebörden av det politiska 

beslutet och har nått en utvecklad tolkning av styrdokumenten. Deras kompetens är dock inte 

komplett då förståelsen av syftet för summativ bedömning inte är fullkomlig. Dock har de 

kommit långt i arbetet med kunskapskraven och uppvisar en förmåga att söka den kunskap de 

anser de behöver för att genomföra bedömningsuppdraget. 
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Erica visar på en mycket hög kompetens då hon kan relatera den summativ bedömning till 

processnivå vilket gör att den innefattas i den formativa delen av bedömning, och genom att 

klart peka på den summativa bedömning som framåtsyftande kompletterar hon hela syftet 

med summativ bedömning. Hon har gått långt i sin tankeprocess angående bedömning och 

tolkningen av kunskapskraven.  

Raili har tydligt visat att motivationen påverkar hennes kompetens då hon inte visar vilja till 

att försöka förstå. Innebörden av det politiska beslutet är tydligt och hon arbetar med 

styrdokumenten men de är inte alltid styrande. Även om hon har en hög kompetens när det 

gäller syftet med den summativa bedömningen är osäkerheten gällande värdeorden stor och 

viljan till att förstå låg. Hon visar en kompetens på mellan nivå. 

På låg nivå finner vi Nilde som inte ser något syfte med den summativa bedömningen och är 

tveksam till tillämpningen av den. Hon känner inte till riktlinjerna. Hon arbetar dock intensivt 

med kunskapskraven men kompetensen är inte komplett när det gäller användningen av dem. 

6.2 Resurser 

Anser lärarna sig ha tillräckliga resurser för att kunna genomföra arbetet med summativ 

bedömning av skriftlig produktion och interaktion i engelska? 

6.2.1 Skolverkets bedömningsmaterial 

Samtliga lärare nämner att de resurser Skolverket tillhandahåller för summativ bedömning är 

användbara. Exempeltexter till nationella proven och kommentarmaterial till kunskapskraven 

nämns som goda källor. Även de bedömningsmallar som Skolverket hänvisar till och som 

presenteras för lärarna under samtalen är flitigt använda. Dock anses de inte som tillräckliga. 

Ett större antal bedömda elevexempel på fler nivåer efterfrågas. Det kan vara bedömda 

elevexempel för årskurs sju och åtta på alla betygssteg, nivå skillnader på t.ex. betyget E i 

årskurs sju och betyget E i årskurs nio samt tydligare exempel på gränsen mellan betygen F 

och E lärarna vill ha. Ett bredare och mer detaljerat bedömningsmaterial saknas för att lärarna 

ska kunna få en bekräftelse på att de ”tänker rätt”.  

Raili: Och jag tror ibland faktiskt att när man sitter där och pratar om kunskapskraven att nu 

ligger det på A eller nere på C och så alltså det är ju ändå våra tolkningar […] Ska det bli bra så 

måste det finnas jätte mycket material tror jag så att man kan jämföra  

De ser alltså en risk i att deras tolkningar kan vara allt för subjektiva. Lärarna vill ha material 

på detaljnivå vilket visar på ett långgående arbete med tolkning. Frågan är om det skulle vara 
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relevant att bli styrd ända in på detaljnivå då en lärares professionalitet förväntas fylla vissa 

luckor (Skolverket, 2014). 

I något fall anser sig lärarna vara färdiga med Skolverkets bedömningsmaterial och har arbetat 

fram matriser utifrån dem som de nu arbetar vidare med.  

Erica: Alltså nu har vi jobbat med det så mycket så man behöver ju, jag känner inte att jag 

behöver sitta med det här framför mig. 

Detta innebär att ett första arbete med det material som tillhandahålls är färdigt, i vissa fall, 

och att lärare nu fortsätter in i en andra fas där det inte finns något stödmaterial. Risken är att 

utan styrning, genom lämpligt bedömningsmaterial, kan bedömningspraktikerna på skolor 

komma att variera i stor grad. Ännu en gång hamnar den likvärdiga bedömningen i riskzon. 

En intressant avvikelse är att läraren med minst erfarenhet inte ser Skolverkets bedömnings-

mallar som presenterats under samtalet, som användbara i en bedömningssituation: 

Nilde: Jag vet inte hur mycket man egentligen jobbar så i skolan med det vanliga arbetet alltså 

det är ju inte så ofta man ber dem skriva om nånting’ och sen sätter ett betyg på det. 

Hon är tacksam för allt material som Skolverket ger ut men visar ett avståndstagande från 

summativ bedömning och ser den endast som betyg. Kommentarerna i bedömningsexemplen 

ser hon mer som en vägledning både för sig själv och för eleverna på hur skillnaderna ser ut 

mellan de olika betygsnivåerna. Skolans webbverktyg som tillhandhåller formativt 

bedömningsmaterial anser hon innehålla det material hon vill ha, som matriser på nivåer och 

inte betygssteg. 

6.2.2 Den egna ”banken” 

Eftersom lärarna uppfattar Skolverkets bedömningsmaterial som otillräckligt när det gäller 

betygssteg och nivåskillnader har de genom åren samlat på sig eget material som de anser 

vara till hjälp i bedömningsarbetet.  

Raili: man använder det man har plockat ihop själv liksom när man har bedömt elever att man 

har en liten bank av autentiska texter. 

Det är alltså egna bedömda elevexempel, som uppfattas som typiska för ett specifikt 

betygssteg, lärarna sparar. Det kan vara elevtexter från olika arbetsområden men också från 

nationella prov. Ett fåtal av lärarna anser sig ha tillräckligt med material för att kunna göra 

summativa bedömningar men det beror delvis på detta gedigna samlande av eget material 

genom åren. En problematik i detta är att lärare som arbetat i relativt få år har väldigt liten 

resurs att tillgå vilket delvis resulterar i att allt tar mycket längre tid på grund av osäkerheten 

kring t.ex. nivåskillnader. 
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Nilde: Om man inte har jobbat så länge och man inte har läst så många texter då tar det extremt 

mycket tid […] Man har ingen bank heller med saker liksom 

Kollegialt samarbete torde här vara av betydelse, inte bara för förståelse utan också för tiden 

som resurs. En möjlig lösning till detta finner vi i ett samtal med en annan lärare. Hon menar 

att det kan bli lättare att spara och dela texter med kolleger genom ett nätverktyg som 

introducerats på arbetsplatsen.  

6.2.3 Experten och ”den egna kammaren” 

En viktig observation dyker upp, framförallt under ett av samtalen, när en diskussion kring att 

ha en expertbedömare till hjälp när man känner osäkerhet, och vem denne skulle vara: 

Carina: En sak som skulle varit lite häftigt det hade varit att man hade haft ett proffs som kom 

hit, och så hade vi haft våra elevtexter som man är lite sådär kanske nån’ man är säker på: det 

här tror jag är riktigt säker på, den här är jag osäker på så hade man suttit och gått igenom dem 

så hade experten sagt såhär och såhär är det. 

Det finns ingen enskild expert. Samtalet resulterar i att lärarna ser en orättvisa i att det är en 

grupp personer som bedömt de exempel av elevtexter Skolverket tillhandahåller och att de 

själva sitter ensamma. 

Carina: Det känns ju jättemärkligt när vi sitter på våran kammare och bedömer.  

Diskussionen är intressant då detta blir en kritik av bedömningsexemplen i sig, att det arbete 

exemplen visar inte kan jämföras med arbetet i vardagen. Lärarna ser en svaghet i denna 

ensamhet och att de ofta blir blinda för vissa saker när de bedömer. För många gånger sker 

bedömningar hemma för att inte bli avbruten av kolleger eller elever och för att det inte finns 

tid att göra det på skolan: 

 Debbie: Mitt vardagsrum är inte så jätteavskilt, men det är där jag genomför det mesta av min 

bedömning […] det finns ingen chans att hinna med bedömningen i skolan. 

Trots att lärarna i denna studie inte uppfattar lokaler som ett problem blir en tydlig flexibilitet 

synlig då lärarna påtalar vikten av att ha framförhållning för att hitta lokaler då arbetsrummen 

är för öppna för att finna den lugn och ro man behöver eller för att kunna ha levande samtal 

kring bedömning. Förutom då att hemmet också blir en arbetsplats. 

6.2.4 Elevantal, tid och samarbete 

Det finns ett unisont ”Nej” till om tiden räcker till för att kunna utföra bedömningsuppdraget. 

Utifrån de kravs som ställs på lärarna anser samtliga i denna studie att tiden inte räcker till för 

att fullfölja uppdraget så som Skolverket och riktlinjerna kräver. Framförallt är det mängden 

undervisningstimmar och antalet elever som hindrar dem. 

Debbie: Orimligt att ha så många elever och så många undervisningstimmar som vi har. 
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Erica: Med de krav man har på sig nu så borde man ju inte undervisa riktigt så mycket som man 

gör […] Det är nog mycket som hänger kvar sen gammalt att ja man ska undervisa si och så 

många timmar. 

Det finns här en tydlig kritik mot organisationen, att den inte anpassat sig till det ”nya” 

systemet. Att bedöma elevtexter tar tid i sig men det krävs även saker som planering, 

dokumentation, kartläggning, återkoppling och utvärdering när det gäller bedömning och det 

anser lärarna inta ha anpassats till arbetstiden.  

Lärarna vill inte bara ha mer tid till att fördjupa sig i elevtexter i bedömningsprocessen utan 

även tid för kollegialt samarbete. Oftast tar man tid från sin fritid och sitter ensam i 

bedömningssituationer vilket kan producera en ”blindhet”, som lärarna själva uttrycker det. 

Tid att sitta ner tillsammans och diskutera när man tvekar och behöver färska ögon ses som en 

nödvändighet för att utvecklas. 

Lena: Den tiden vi får är ju ofta då halv fyra på eftermiddagen, eller halv fem när man har 

jobbat hela dagen alltså hur bra bedömning gör man då? 

Erica: Vi skulle behöva mycket, mycket mer tid till det, vi får ju pussla för att hitta tid då och 

man slänger åt varandra en uppsats här och där. 

Här finns det ingen tvekan om att resurserna brister, i form av tid. Tiden för reflektion för att 

dela kollektiva kunskaper och för att utveckla bedömningskompetensen är minimal. 

Trots detta ser lärarna förbättringar på arbetsplatserna främst när det gäller sambedömning vid 

nationella prov men de har en önskan om att sådana tillfällen även tog plats i det dagliga 

arbetet. 

Carina: här så tycker jag att det är bättre nu när vi har mer sambedömning kring, till exempel 

nationella, än vad vi hade innan, det tror jag och det utvecklar oss i vårt tänkande, hur vi ser de 

olika nivåerna. Sen så tror jag att vi skulle behöva, och den hjälpen handlar inte om hjälp utifrån, 

utan mer tid att faktiskt sitta ner och göra gemensamma bedömningar sambedömningar på olika 

typer av elevarbeten. 

Tiden som en resurs handlar alltså också om organisationen, att det är någonting på själva 

arbetsplatsen som behöver förändras. Vikten av organiserat kollegialt samarbete är tillsynes 

stor för att komma vidare med implementeringen eller i alla fall för att få en ökad förståelse. 

Här finns dock lärare som anser att man kan ta tid från annat håll. En omstrukturering av 

tiden, från planering till bedömning, skulle hjälpa dem att lösa problematiken till viss del, 

även om färre elever och färre undervisningstimmar är nödvändigt för en god bedömarpraktik.  

6.2.5 Sammanfattning 

Mer tid för samarbete, mer tid för bedömning, omorganisation för att främja kollegialt 

samarbete är resurser som lärarna anser nödvändiga för att kunna fullfölja 

bedömningsuppdraget. Även ett bredare och mer detaljerat bedömningsmaterial från 

Skolverket efterfrågas för att få bekräftelse på egna tolkningar. Färre undervisningstimmar 
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och färre elever anses vara en lösning för att kunna utföra en professionell bedömning utifrån 

Skolverkets riktlinjer. Lärarna visar på en stor flexibilitet gällande arbetsplatsen då avsaknad 

av avskild arbetsplats inte ses som ett större hinder. 

Intressant här är vikten av eget materialet; fem av sex lärare har under sina verksamhetsår 

samlat på sig en egen bank av bedömda elevarbeten att använda som referenser i arbetet. Den 

sjätte läraren har arbetet endast en kort tid och nämner en avsaknad av en sådan ”bank”. 

För att placera in varje lärares egenskaper i tabellen utifrån Lundquists (1987:78) villkor för 

en lyckad implementering (se s.23) ges här en sammanfattning av resurser. 

Debbie, Carina och Raili har egna banker med bedömda elevtexter men önskar mer material 

från Skolverket som autentiskt bedömt material för alla årskurser. Mer tid och en 

övergripande organisation för samarbete samt färre elever och färre undervisningstimmar 

fattas för att de ska kunna utföra ett professionellt arbete. I viss mån saknas också avskild 

arbetsplats vilket sammantaget innebär en låg tillgång på resurser. Resurserna kan anses låga 

även hos Nilde då hon inte har tillgång till eget bedömt material och efterfrågar allt som finns. 

Hon uppskattar bedömningsexemplen från Skolverket men söker efter mer 

bedömningsexempel utifrån nivåskillnader i kunskapskraven. Tiden är också en resurs hon 

skulle behöva mer av. 

Lena och Erica är väldigt flexibla. Saknad av lokaler för bedömning är inget problem trots 

mindre bra arbetsrum. De anser att det finns tillräckligt med material för att utföra 

bedömningar enligt riktlinjer och ser inte längre Skolverkets bedömningsmaterial som 

nödvändigt.  De saknar dock bedömda exempeltexter på alla betygsnivåerna även om de har 

tillgång till eget bedömt material de samlat på sig genom åren. Organisationen anses dock inte 

ha anpassat sig till reformen och arbetstiden behöver justeras genom färre elever och färre 

undervisningstimmar. Mer tid till samarbete ser de genom en lösning utifrån planering. 

Resurserna kan anses ligga på mellan nivå. 

6.3 Motivation  

Vilken vilja visar lärarna till att implementera Skolverkets riktlinjer inom summativ 

bedömning av skriftlig produktion och interaktion i engelska? 

6.3.1 Styrdokumenten i det dagliga arbetet 

Styrdokumenten har en vital plats i det dagliga arbetet och lärarna i denna studie planerar sin 

undervisning utifrån dem, må det vara pedagogiska planeringar eller målet med en specifik 
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lektion. De finns där hela tiden i allt de gör, vilket visar en vilja hos majoriteten av lärarna att 

fullfölja uppdraget och att det politiska beslutet till stor del är förankrat. Dock är det svårt att 

avgöra hur stor del riktlinjerna för summativ bedömning har i det dagliga arbetet. Tendensen 

är att kursplanen i lgr11 (Skolverket, 2011b) ligger i fokus och allra mest då kunskapskraven. 

Lena: Det är ju därför man är här […] Man återkommer till liksom vad är det för syfte vilka 

förmågor är det vi jobbar med. 

Debbie: Ganska mycket planeras ju ändå kring kunskapskraven för att uppgifterna ska gå att 

bedöma. 

Men, genom att lärarna här beskriver tankegångarna kring det dagliga arbetet blir det tydligt 

att allt ska leda fram till en bedömning och då behöver de utgå från kursplanen. Förmågorna i 

kunskapskraven är centrala för att göra summativa bedömningar och således visar detta på en 

vilja att genomföra riktlinjerna.  

Vikten av att som nyutexaminerad ständigt läsa igenom styrdokumenten och tolka vad som 

står blir tydlig genom Nilde, dock återigen med vikt på kunskapskraven: 

Nilde: Som när jag är ny lärare, då ska jag sitta och gå igenom och läsa det här och liksom sätta 

mig in och göra min tolkning, man måste ju göra det hela tiden med varje arbetsområde, men ju 

mer man gör det ju säkrare blir man ju. 

 

Detta visar att arbetet med styrdokumenten aldrig blir färdigt. Det finns ständigt 

nyutexaminerade lärare som behöver resurser för att förstå. De har en vilja men måste få stöd. 

I alla lärares fall, utom i ett, är Skolverkets hemsida en ständig källa till information. Generellt 

besöks hemsidan några gånger per månad, oftast är det gamla bedömningar och elevexempel 

från nationella prov som det söks efter. Detta visar på en vilja att utvecklas och lära sig mer. 

6.3.2 Individen 

Eleven är viktig. Debbie ser vissa ämnesområden som viktiga att ta upp i arbetet med 

eleverna, hon nämner mobbing, och inser att det hon ser som relevant för eleverna kanske 

skulle väga mer än vad som står i styrdokumenten. 

Debbie: Jag kanske hade jobbat med samma område ändå även om det inte hade stått. 

 

Men, hon menar ändå att allting går att knyta till styrdokumenten.  Just att mobbing är ett 

relevant ämne för Debbie är passande utifrån skrifterna i styrdokumenten men tänk om det 

hade handlat om synen på bedömningen, hade Debbie då fortfarande ansett det som viktigare 

än styrdokumenten?  

Detta är synligt även hos fler lärare som nämner vikten av att ha ett arbetsområde som känns 

relevant för eleverna, eller att eleverna skriver summativa prov utifrån egen önskan. Eleven är 
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också en prioritering i den händelserika verksamheten. Detta kan innebära att planerna ändras 

men det innebär inte att man kan ignorera sitt uppdrag. 

Carina: Det innebär ju mest bara att man får göra det vid ett annat tillfälle. 

 

Individen är viktigare för stunden men uppdraget får inte försummas. Här ser vi 

närbyråkratens dilemma, att ta individuell hänsyn men samtidigt följa professionella normer 

(Lipsky, 2010). Lärarna tycks hantera dessa delar väl dock finns ett rättfärdigande utifrån 

premissen att det är viktigare att nå eleven än att följa styrdokumenten till fullo. På något vis 

lyckas ändå lärarna knyta planeringarna till styrdokumenten på ett tillfredsställande sätt. 

6.3.3 Jag vill inte 

Det finns ett tydligt fall där en lärare inte anser att direktiven är berättigade. Detta ger en klar 

bild av vad det innebär när en närbyråkrat motsätter sig förändringar och helt enkelt 

bestämmer om implementeringen av det politiska beslutet ska lyckas (Lipsky, 2010:19). 

Raili: Jag VILL inte fylla i matriser, jag VILL inte ge ett betyg, under terminens gång, om man 

nu använder kunskapskravsmatriserna, om man inte har gjort egna matriser för då är det ju en 

annan sak, men om man använder de kunskapskraven det är ju betygsmatriser och jag kan tycka 

att blir ibland fel signaler till eleverna om jag sitter och fyller i där då […] I så fall måste man 

göra egna matriser och det tänker jag inte göra. 

Raili uttrycker tidigt i samtalet att hon inte vill göra det som arbetsplatsen säger att hon ska 

göra, att kontinuerligt fylla i kunskapsmatriser på det webbverktyg skolan använder, för det 

ger en skev bild av elevers kunskaper att summera varje del av ett arbetsområde under 

terminen. Det här visar också det närbyråkratiskt dilemma där uppdraget ställs emot kontakten 

med eleverna. Individen är viktigare för Raili. 

Raili uttrycker också en tydlig kritik mot den nya läroplanen och att det inte blivit tydligare. 

Hon anser att det äldre betygssystemet gav en rättvisare bild av elevens kunskaper. 

Raili: det som var med lgr11 var ju att det skulle bli så himla tydligt för det var så bra för nu 

kunde det inte vara nåt’ konstigheter utan nu, och det tycker jag definitivt inte, jag är inte 

kompis alls med de här kunskapskraven och det är jätteotydligt och sen tycker jag också att det 

är ganska orättvist att ett kunskapskrav kan dra ner ganska mycket. 

Avståndstagandet är tydligt, motivationen är låg, hon följer riktlinjerna men har tidigare visat 

tecken på att de inte alltid är styrande; och för Raili är det en självklarhet att det är lärarnas 

autonomi som väger tyngst: 

Raili: Samtidigt så måste det ju ändå vara så att det är lärarna som någonstans jobbar med det 

här för det är ju vi som ska bedöma, det är vi som jobbar med eleverna, så för att det ska bli en 

likvärdig bedömning så krävs det ju faktiskt att man har någon slags samarbete. 
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Raili: en facebook grupp, engelska 6-9 där det är överambitiösa pedagoger… men de lägger 

ibland upp liksom och ställer frågor kring bedömning… är det någonstans jag håller mig lite 

ajour så. 

Raili besöker sällan Skolverkets hemsida men nämner här en Facebook sida som diskuterar 

bedömning som hon följer. Detta visar att hon har tagit makten över det politiska beslutet. 

6.3.4 Sammanfattning 

Majoriteten av lärarna har en stark vilja att följa Skolverkets riktlinjer och styrdokumenten tar 

plats i det dagliga arbetet, dock är det inte alla delar som är lika viktiga. Kursplaner och 

kunskapskrav står i fokus. När det gäller enbart bedömning finns ett fall där läraren inte anser 

att summativ bedömning är motiverat att använda i arbetet. Läraren är relativt 

nyutexaminerad. Har rektorn brustit i kompetensutvecklingen eller har läraren själv valt bort 

delar hon inte anser relevanta? Det tycks finnas ett samband mellan motivationen och 

kompetens här. Viljan att arbeta på ett visst sätt gör att man inriktar sin utveckling åt ett 

specifikt område. Det ligger ändå i rektorns intresse att uppdatera kompetensen hos lärarna.  

Vi ser tydligt det närbyråkratiska perspektivet och det dilemma som kan uppstå då fler än en 

lärare nämner hur viktigt det är att nå eleverna och att det kan påverka relevansen av 

styrdokumenten. Även den autonomi som närbyråkrater har gentemot auktoriteten är synlig 

då källa till kunskap om bedömning, i något fall, anses ligga hos en själv och kollegorna och 

inte enbart i riktlinjerna. Denna autonomi sträcker sig också till att ta ett tydligt 

avståndstagande från reformen och inte vilja utföra de direktiv som finns. 

För att placera in varje lärares egenskaper i tabellen utifrån Lundquists (1987:78) villkor för 

en lyckad implementering (se s.23) ges här en sammanfattning av motivation. 

Carina och Debbie poängterar vikten av att följa riktlinjerna för summativ bedömning, 

framförallt genom kunskapskraven. De visar en stark vilja att genomföra det som står i 

styrdokumenten men ser också ett behov av att nå eleverna vilket skulle kunna överskugga 

delar av riktlinjerna. Även om Debbie anser att det är viktigt att nå eleven och skulle kunna 

bortse från styrdokumenten finns det inget som tyder på att hon skulle göra så i en 

bedömningssituation. Men det ger ändå en signal om att möjligheten finns. Skolverkets 

hemsida besöker de båda flitigt och de har tydligt visat sin vilja till att införskaffa kompetens 

och är trygga i den kunskap de har. Sammanfattat är viljan hög när det gäller bedömning. 

Nilde har upprepade gånger visat en motvilja mot summativ bedömning (se 6.1.2; 6.1.3; 

6.2.1). Även om hon visar en vilja att arbeta med styrdokumenten är det oklart om riktlinjerna 

för summativ bedömning är av vikt för Nilde. Hon är processinriktad och arbetar med 
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matriser formativt. Till viss del visar hon en vilja men inte för summativ bedömning. 

Motivationen blir då ett mellanläge. 

Lena och Erica uttrycker sig kort och koncist och visar ingen motsträvighet mot summativ 

bedömning. De visar en vilja att kontinuerligt utveckla sin förståelse. Sammanfattningsvis 

anser jag att motivationen är mycket hög då båda i tidigare delar uttryckt en hög motivation 

för att följa riktlinjer och styrdokument. Genom att med stark övertygelse redogöra för hur de 

har gått vidare från tolkningsarbete till matrisarbete och uttryckt en stor kunskap om 

bedömning visar de att de har arbetat enträget med styrdokument och riktlinjer. 

Raili är inte bekväm med reformen och anser att det äldre betygssystemet var bättre utifrån 

elevers bästa. Hon anser inte att direktiven är berättigade och motsäger sig dem och vill inte 

vidareutbilda sig. Viljan verkar vara en huvudfaktor som drar ner kompetensen. Hon ser en 

Facebooksida om bedömning mer givande än Skolverkets hemsida då hon anser att det är 

lärarna som har makten över bedömningen. Motivationen är låg.  

7. Avslutning 

Finns det tillräckligt med resurser, kompetens och motivation för lärare i engelska att bedöma 

skriftliga elevarbeten summativt så som Skolverket kräver efter den senaste reformen?  

Utifrån resultaten i analyskapitlet har lärarna placerats in i tabell 2 som presenterades under 

analysverktyg (se 4.4). Således får vi en ny tabell med utgångspunkter för hur 

implementeringsarbetet av summativ bedömning kan se ut genom Lundquists (1987,1992) tre 

villkor för implementering utifrån närbyråkraten. Här kan vi dra slutsatser för förutsättningar 

för en lyckad implementering och även se var det brister. 

Villkor Carina Debbie Raili Nilde Lena Erica 

Kompetens 

(förstå) 

hög hög mellan låg hög Mycket 

hög 

Resurser 

(kunna) 

låg låg låg låg mellan  mellan 

Motivation 

(vilja) 

hög hög låg mellan Mycket 

hög 

Mycket 

hög 

Tabell 3. 

Utifrån tabell 3 ovan kan vi se att möjligheten för implementering är hög i två fall, Lena och 

Erica. Kompetensen och motivationen är hög samt mycket hög och även om resurser ligger på 
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en mellan nivå så är implementeringen möjlig i hög grad då de tre villkoren ser ut att 

uppfyllas helt enligt Lundquists (1992) implementeringsteori (se 4.3). De har kompetensen, 

de har resurser och de har en stark vilja att genomföra sitt uppdrag. 

Förutsättningarna för en lyckad implementering är lägre i Carinas och Debbies fall. Även här 

är kompetensen och motivationen hög, dock ej mycket hög, men resurser ligger på låg nivå 

vilket visar på en osäker men möjlig implementering. Endast två av tre villkor är här 

uppfyllda. Carinas och Debbies vilja och förståelse gör implementeringen möjlig men de kan 

inte genomföra uppdraget fullt ut. Lösningen ligger dock inte hos dem utan i organisationen. 

Skulle resurser tillskjutas skulle det inte finnas problem för en lyckad implementering. 

I de sista två fallen, Raili och Nilde är implementeringen inte möjlig. Kompetens och 

motivation ligger generellt på låg nivå och att kunna genomföra uppdraget är inte möjligt.  

7.1 Slutsatser 

Hur kan vi förstå implementeringsarbetet utifrån Skolverkets riktlinjer gällande summativ 

bedömning av skriftliga elevarbeten i engelska årskurs 7-9? 

En avgörande faktor i implementeringsarbetet tycks vara resurser. Dock är flexibilitet hos 

lärarna stor då avsaknad av avskild arbetsplats inte anses som en bristande resurs. 

Prioriteringen ligger på tid, samarbete och material som är återkommande beröringspunkter.  

Tiden för arbetet med att bedöma elevtexter anses vara begränsad och det stora antalet 

undervisningstimmar samt antalet elever hindrar lärarna från att utföra bedömningsuppdraget 

enligt riktlinjerna. Brist för tid till samarbete i bedömningsproceduren både inom den egna 

skolan och mellan skolor gör att det stora tolkningsutrymme som finns bl.a. i värdeorden 

påverkar idén om en likvärdig bedömning. En ensamhet i tolkningsarbetet och i 

bedömningssituationen är påtaglig. Kollegorna ses som en viktig källa till kunskap men 

samarbete saknas. Resursfördelning som tid och samarbete är något som rektorn ansvarar för 

enligt läroplanen (Skolverket 2011b:18-19) vilket gör att det kan vara svårt för lärare att 

påverka tillgången till resurser.  

Angående material som resurs används det bedömningsstöd Skolverket tillhandahåller och 

hänvisar till i hög grad och det söks ständigt efter fler. Skolverkets bedömningsexempel är 

således användbara men otillräckliga för att kunna gå vidare i arbetet, det utvecklas inte i takt 

med behovet. Lärare saknar stöd för att de tolkar kriterierna och nivåskillnaderna mellan 

betygsstegen rätt gällande alla årskurser. Att bara ha kunskapskriterier för årskurs nio och 
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betygen E, C, A skapar osäkerhet i tolkningsarbetet. Eftersom det finns ett utbrett arbete med 

matriser som formuleras utifrån egna tolkningar av värdeorden och i fler, eller färre steg, än 

betygskriterierna finns det en risk att kunskapskriterierna hamnar i skymundan och att arbetet 

fortsättningsvis utgår från lokalt formulerade kriterier. Här är det viktigt att Skolverket hänger 

med och utvecklar material i takt med implementeringen så att matrisarbetet inte frångår 

kunskapskraven till fullo.  

Kunskapskraven är kärnan för hela uppdraget. De används i mycket hög grad men det finns 

en risk när en del av lärarna har gått över till matrisarbete att de kommer att minska i 

användning. Detta, tillsammans med enskilda skolors tolkningar, kan i längden skapa alltför 

lokal tolkning. Ännu en iakttagelse är att tolkningen av värdeorden i kunskapskraven tar upp 

en ofantlig mängd tid och att andra delar av styrdokumenten kommer i skymundan. 

Autentiskt bedömda elevtexter är också något lärare använder som referenser i 

bedömningsarbetet. Problemet är att detta är egenhändigt skapade ”banker” av material som 

samlats ihop under verksamhetstiden. Nyutbildade lärare går således miste om en värdefull 

resurs när de skulle behöva dem som bäst. Med detta påvisas även, ännu en gång, en risk för 

att bedömningen inte blir likvärdig då lärare endast har sitt eget material att jämföra med. 

Men är detta material rätt bedömt från början?  

En fascinerande resurs som används är en facebooksida för verksamma lärare där man kan 

diskutera bl.a. bedömningsuppdraget. Detta är en närbyråkrats eget maktövertagande av 

resurser och kompetensutveckling. Här skapas det samarbete som kanske saknas och man får 

tillgång till ett större perspektiv på tolkningar som faktiskt kan leda till likvärdigare 

bedömning. Men hur pass pålitligt kan ett sådant forum vara?  

Kompetensen påverkar implementeringen av summativ bedömning av elevtexter men ofta är 

kunskapen kopplad till viljan. Om viljan är stark att genomföra det politiska beslutet tar ofta 

lärare ansvar för sin egen kompetensutveckling. Vilket de i många fall gör, även om 

kunskaperna om den summativ bedömningens syfte inte är komplett och ibland ses som 

endast en avslutning eller betygsättning. Dock måste det politiska beslutet vara förankrat hos 

den verksamma läraren för att ha vilja till att förstå och det är det inte alltid. Det finns belägg 

för att lärare undviker den summativa delen av bedömning av elevtexter i vissa fall; här 

nyutexaminerade lärare. Både vilja och kompetens spelar in, viljan att arbeta utan summativa 

bedömningar gör att kompetensen inom området inte utvecklas. Det speglar också att 

kompetensutvecklingen kanske inte nått ända fram i vissa fall. Det ligger i rektorns intresse att 
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uppdatera kompetensen så att riktlinjerna följs och bedömningen blir professionell. Rektorn 

har också enligt läroplanen ansvar för att personalen får den kompetensutveckling som krävs 

även om det samtidigt påpekas att läraren har eget ansvar för att de har den kunskap som 

krävs (Skolverket 2011b:18-19). Läraren måste förstå vad som önskas av denne men 

tolkningsutrymmet är stort när det gäller styrdokumenten. Lundquist (1987:77) menar dock 

att detta inte endast behöver vara bristande kompetens utan även bristande politisk styrning. 

I något fall har reformen inte landat väl. Den anses oberättigad och har inte förtydligat 

bedömningsuppdraget. Även här finns tecken på relationen mellan kompetens och vilja. 

Kompetensen finns i grunden men det existerar en ovilja att uppdatera och vidareutbilda sig. 

Det äldre betygssystemet anses ha varit rättvisare och bättre utifrån elevens bästa. En avog 

inställning till reformen gör att motivationen påverkar kunnandet, det finns ingen vilja till att 

förstå. Det finns också en antydan till att ”gamla mönster” inte bryts då man stannar kvar i 

något som anses bättre och gör abstrakta bedömningar av texter genom ett slags 

igenkännande; baserat på erfarenhet men ändock abstrakt. Enligt Lipsky (2010:19) motsätter 

sig närbyråkrater direktiv som de inte anser berättigade och handlar som de anser bäst. Lärare 

som inte vill ta del av vidareutbildning som de inte tror på kommer inte att göra det.  

Det närbyråkratiska perspektivet blir också tydligt då vikten av att ”nå” eleverna ibland är 

starkare än relevansen av styrdokumenten, vilket kan äventyra tolkningen av desamma. Den 

mänskliga dimensionen är viktig och känsliga och välövervägda beslut gällande individen kan 

således inte pressas in i ett format (Lipsky, 2010:19).  

Trots ett begränsat urval kan vi utifrån Lipskys teori (2010, se 3.2) se en illustration av hur det 

är att vara närbyråkrat. Utfallet visar att även om vissa lärare arbetar på samma skola så 

arbetar de olika och rättfärdigar sina beslut utifrån olika premisser. De är flexibla, prioriterar 

ständigt i arbetsuppgifter, tar hänsyn till individer och handlar utifrån det de anser bäst.  

Herttings beskrivning av bottom-up perspektivet gör sig gällande här: ”Behoven av 

flexibilitet, samverkan och lokalanpassning gör att den faktiska policy som möter 

medborgarna inte är den som beslutats på central politisk nivå” (2014:190–191). 

7.2 Diskussion 

Den här studien synliggör endast ett fragment av implementeringsarbetet av summativ 

bedömning av skriftliga elevarbeten i engelska årskurs 7-9, men trots begränsningen finns det 

värdefull information att ta fasta vid, om än inte generaliserbar. 
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Kunskap om summativ bedömning av skriftliga elevarbeten finns hos lärare men till viss del 

ses den som något avskilt från formativ bedömning eller endast betygsättning. Trots att Hattie 

och Timperleys (2007) arbete och feedback modell har anammats av Skolverket där summativ 

bedömning klart och tydligt ingår i en formativ del är det inte självklart för lärare hur man ska 

förstå summativ bedömning. Detta kan bero på det stora fokus som har funnits för att förstå 

och implementera formativ bedömning det senaste decenniet och att det tas för givet att alla är 

insatta i den summativa delen. Att summativ och formativ bedömning står i relation till 

varandra är alltså inte tydligt för alla lärare (Bennet, 2011). I vissa fall påvisas ändå en syn på 

bedömning som ett helt system där både summativ och formativ bedömning ingår precis som 

Remasal (2011:479) finner i sin studie. Så komplexiteten Bennet efterfrågar och som är 

märkbar i Remasals studie är även synlig här. Detta är ett gott tecken då den förra reformen 

ledde till en krock mellan två olika kunskapssyner då det kriterierelaterade betygssystemet 

infördes (Selghed, 2004a, Lundahl, 2006, Tholin, 2003). De dubbla signaler lärarna fick, där 

det nationella kunskapsintresset skulle vara hindrande för de syften som stod i läroplanen eller 

att det skulle gå stick i stäv med den nya kunskapssynen är inte framträdande i denna studie. 

Trots detta borde den summativa bedömningen som utgångspunkt för nya utmaningar 

tydliggöras och uppmuntras av Skolverket.  

En annan anledning till att Skolverket borde lyfta fram vikten av kompetensutveckling av 

relationen mellan summativ och formativ bedömning i skolor är att det finns en tendens till att 

nyutexaminerade lärare endast bär med sig vissa delar av gängse bedömningspraktiker. I 

denna studie är det intressant att se att den formativa delen av bedömning är väl befäst hos en 

lärare som nyligen avslutat sina studier men att den summativa inte anses befogad. För att 

fånga upp studenter från lärarutbildningen torde det vara av vikt för rektorer att se till att 

personalen får den kompetensutveckling som krävs vilket också är deras ansvar (Skolverket 

2011b:18-19).  

Skolverket borde möjligtvis se till att bedömningskompetensen utvecklas åt rätt håll redan 

under lärarutbildningen. Tholin (2003) såg redan efter den förra reformen att tolkning av 

styrdokumenten kunde ske genom gamla ”mönster” man hade med sig från sin egen 

lärarutbildning. Troligtvis är inte mönstren desamma idag men likväl mönster och det är i 

lärarutbildningen man får sin grund. Remasal (2011) betonar att utvecklingen av lärares 

bedömningskompetens måste tas på allvar i lärarutbildningen om en lyckad implementering 

av bedömningspraktiker ska ske. Kanske är det där vi måste börja för att en samsyn på 

bedömning ska kunna bli verklig. 
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Men kompetensutvecklingen gällande bedömning kan nog aldrig ses som avslutad utan måste 

kontinuerligt uppdateras inte bara för de som är nyutbildade utan för att fånga upp de som 

nyanställs eller för de som inte har tagit till sig det politiska beslutet.  

Inledningsvis hade jag en stark övertygelse om att flertalet lärare arbetade efter irrelevanta 

äldre mönster vid bedömning. Denna övertygelse styrktes genom den tidigare forskning som 

ligger till grund för denna undersökning. I svenska studier som Tholin (2003) och Selghed 

(2004a) poängterades det att lärare följer invanda vanor vid bedömning och betygssättning 

och tolkar styrdokumenten genom bl.a. äldre läroplaner. Även senare internationella studier 

visade att trots utbildning och uppmuntran fortsatte lärarna med invanda mönster (Kapambwe, 

2010), och kanske då allra mest högstadielärare (Remasal, 2011). Överraskande för mig, så 

har detta tänkande i gamla banor brutits till stor del, i alla fall i denna studie. Reformen har 

anammats av majoriteten av lärarna i denna undersökning och de nya styrdokumenten har fått 

en egen plats, vilket även är Skolverkets (2015) slutsats för lärare inom andra ämnen. Osborne 

(2006) pekade i sin studie på att lärare förstår att de måste förändras och utvecklas för att 

möta kraven och att de tar ansvar för att själva söka kunskap för att utvecklas professionellt 

och det går att jämföra med resultaten i denna studie. Men, Osborne pekar också på att det 

måste finnas en vilja och det är här risken att stanna kvar i det gamla finns. Och, detta måste 

poängteras i denna undersökning; det finns en antydan till att stanna kvar vid det gamla för att 

viljan till förändring inte finns. Ett avståndstagande av reformen pga. fortsatt otydlighet av 

bedömningsuppdraget och orättvisa gentemot eleverna är synligt här. 

Till synes brister motivationen, reformen anses inte berättigad, men är motivation det enda? 

Enligt majoriteten av lärarna i denna undersökning är resurser en avgörande faktor för att 

kunna utföra uppdraget enligt riktlinjerna, resurser som tid till samarbete och material. Kan 

bristen på resurser möjligtvis också påverka motivationen? Thornberg (2015) menar att 

genom att processa problem och möjligheter med kollegor så föds engagemang och 

motivation. Alla lärare har inte samma kompetens och kollegialt samarbete för att kunna 

utvecklas behövs. Att en facebook sida används som en resurs för lärare, i denna studie, kan 

vara svar på detta, finns inte tid till samarbete på arbetsplatsen söker man samarbete på annat 

sätt. Howley m.fl.(2013) rekommenderar att man ska förlita sig på erfarna lärare om man vill 

veta mer om bedömning. Lärarna i hans studie såg sig som aktiva bidragare till att förändra 

bedömningssynen inte verkställare av politiska beslut. Är det detta som behövs när 

motivationen är låg? Kan det vara så att tron på sig själv som aktiv utövare och kunskapskälla 

i samarbete med andra kan öka motivationen?  
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Även Skolverket (2015) poängterar att lärare löser problem i bedömningssituationer genom 

diskussioner med kollegor. På policy nivå anser Thornberg (2015) att det behövs resurser för 

att lärare ska kunna realisera detta. Relevansen för beslutsfattarna att styra resurserna dithän 

är påtaglig. För bristen för tid till samarbete i bedömningsproceduren både inom den egna 

skolan och mellan skolor gör även att det stora tolkningsutrymme som finns bl.a. i värdeorden 

påverkar idén om en likvärdig bedömning. Kollegorna är en viktig källa till kunskap men 

samarbete saknas. Howley m.fl. (2013) menar att det finns en tro på samarbete för att utveckla 

en gemensam bedömningspraktik på och mellan skolor. Även om denna ”tro” inte är uttalad i 

denna studie finns det en oro att tolkningen av värdeorden i kunskapskraven blir alltför lokala. 

Osäkerheten vid bedömning gällande värdeorden, tolkningen av dem och hur de olika 

betygsnivåerna kan se ut är gemensamt för alla lärare i denna studie; vilket vi också ser i 

Skolverkets (2015) senaste rön inom andra ämnen än engelska. Likaledes påvisar Frisch 

(2015) en oro bland lärare över att det inte finns en gemensam tolkning av styrdokument och 

kunskapskriterier. Både Frisch (2015) och Borger (2014) ser en variabilitet vid betygsättning 

av muntlig språkfärdighet i engelska och anser att sambedömning, gemensamma diskussioner 

och kompetensutveckling behövs för en likvärdig bedömning, och detta måste ske uppifrån. 

För en lyckad implementering borde Skolverket här inta en mer styrande roll för att få till en 

likvärdig bedömning. 

I denna studie finns en efterfrågan av ett bredare nationellt stöd som t.ex. elevexempel till stöd 

för kunskapskraven och hur de olika betygsnivåerna kan se ut som är jämförbart med 

Skolverkets (2015) resultat. En gemensam önskan om bekräftelse på att synen på 

betygsnivåerna gäller på nationell nivå och inte bara på skolnivå efter en lång tids 

tolkningsarbete visar att lärare är fullt medvetna om riskerna med lokala tolkningar. Så risken 

med alltför stor variation i de lokala tolkningarna är fortfarande aktuell i jämförelse med 

Tholins (2003) forskning. Men här är det tolkning av värdeord, betygsnivåer och även 

matriser som är fokus. Det är av vikt att Skolverket tillgodoser efterfrågan på bekräftelse på 

tolkningsarbetet så att inte den lokala variationen blir ett oföränderligt faktum.  

Lärarna i denna undersökning påvisar ett utbrett arbete med matriser formulerade utifrån egna 

tolkningar av värdeorden och i fler, eller färre steg, än kunskapskraven. Även om 

kunskapskraven är kärnan för uppdraget enligt samtliga lärare finns det en risk att 

kunskapskriterierna hamnar i skymundan. Om vi jämför detta med Tholin (2003) som säger 

att de lokala betygskriterierna kan ha gjort att lärarna har gått bakåt i utvecklingen finns det en 

fara här att matriser kommer att ta större plats än betygskriterierna. Här är det viktigt att 
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kunskapen och vanan vid att formulera matriser är utvecklad annars hamnar vi återigen i 

fällan med alltför lokalt formulerade kriterier. Det är högst relevant att Skolverket hänger med 

och utvecklar material i takt med implementeringen så att matrisarbetet inte frångår 

kunskapskraven till fullo. Förslagsvis kan Skolverket utforma material, kanske egna matriser, 

som har stöd i kunskapskraven så att tolkningarna inte går överstyr. Skolverket säger ju ändå 

att kunskaperna ska bedömas i relation till de nationella kunskapskraven (se 2.1). 

Trots detta har arbetet med kunskapskraven varit uttömmande, och är fortfarande. Lärarna här 

har arbetat, eller arbetar, intensivt med tolkningar av kunskapskraven. Wedins (2007) 

konstaterande att lärare spenderar ofantlig tid på att tolka betygskriterier gör sig gällande än 

idag nästan tio år senare. Det finns inga betygskriterier för alla sex betygssteg (F inräknat) 

vilket utbildningsdepartementet ansåg svårt att formulera. Selghed (2010) poängterade att 

precisionen i lärares bedömningar försvåras när de ska konstruera betygskriterier i fem steg. 

Inte heller finns det kunskapskrav för alla årskurser Men jag tror att tolkningsarbetet har varit 

lönande. Lärarna har till viss del tagit makten över bedömning och de besitter en hög kunskap 

om bedömningskriterier men de vill gärna få konfirmerat på något sätt att den tänkta nivå 

skillnad som finns både från sjuan till nian och mellan betygsstegen är något de tolkat rätt. 

 Nu är det upp till Skolverket att ge lärarna den bekräftelse de behöver för att kunna gå vidare 

i arbetet för ännu en iakttagelse här är att tolkningen av värdeorden i kunskapskraven tar upp 

en ofantlig mängd tid och att andra delar av styrdokumenten kommer i skymundan. 

Någonstans borde det finnas en möjlighet att ta fram olika skolors tolkningar att bygga vidare 

på och göra en mer eller mindre generell bild av hur lärarna fått ihop det. Utifrån lärarna når 

vi kunskapen om nivå skillnader. Det finns ingen expert som kan säga hur det är tänkt. 

Experten är lärarkåren. 

Tid som läggs på tolkningar behövs till annat. Det stora antalet undervisningstimmar och 

elever är ett stort hinder i implementeringsprocessen i denna undersökning. Den finns inte tid 

till att bedöma elevtexter enligt Skolverkets riktlinjer. Detta är en faktor som också påverkade 

implementeringsprocessen i Zambia (Kapambwe, 2010). Arbetsbelastningen blev för stor och 

lärare föll in i gamla mönster trots utbildning och uppmuntran. Även om lärarna i denna 

studie till viss del har motivation och inte har fallit in i gamla mönster finns det en känsla av 

otillräcklighet och det professionella bedömningsarbetet går inte att uppfylla. Skolverket 

ställer höga krav på bedömning och dokumentation av den samma men om kraven ska kunna 

mötas måste organisationen förändras. Lärarna har inte den möjligheten utan det måste ligga 

på kommunal nivå. Man kan tycka att lärare som närbyråkrater ständigt kräver resurser men 
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om ett politiskt beslut kräver att uppdraget ska genomföras på ett visst sätt så måste lärarna 

kräva det som de behöver om politikerna vill se en lyckad implementering. Den statliga 

styrningen över undervisningstimmar och elevantal skulle därför kunna öka då det är tydligt 

att det inte fungerar på kommunnivå i detta fall. Skolverket (2015) själva fann att tidsbrist 

samt organisation var ett framträdande hinder för att implementeringen skulle lyckas. 

Möjligtvis kommer tid alltid att vara en bristvara för en närbyråkrat men kan man sätta in 

insatser där det behövs ska det göras.  

Lärarna i denna studie efterfrågar ett bredare nationellt stöd för bedömning då det material 

som finns anses bra men otillräckligt. Ett annat behov som tydligt visas här är behovet av en 

”bank” med autentiska elevtexter bedömda av autentiska lärare. Varje lärare samlar sin egen 

bank under sin yrkeskarriär för att ha som referenser vid bedömning. I Skolverkets (2015) 

undersökning var detta också ett allmänt förfarande. Lärarna hade samlat på sig exempel av 

egna elevers prestationer och på vis skapat en bild av betygsnivåerna. Denna ofantliga resurs 

lärare sitter på borde utnyttjas och vara ett redskap tillgängligt för verksamma lärare. 

Skolverket (2015) menar själva att utan elevexempel finns en risk för relativ betygssättning. 

Så en sådan ”bank” som resurs skulle var till stor nytta för de som känner sig osäkra på nivån 

vid bedömning men även för nyutexaminerade lärare. Här belyses lärares behov av redskap 

som Forsberg och Lindberg (2010) saknade i den svenska forskningen. Fler mätinstrument är 

även något Frisch (2015) anser nödvändigt inom den muntliga språkfärdigheten i engelska. En 

möjlighet att skapa en öppen bank för alla lärare inom alla områden för bedömning måste 

övervägas. Vikten av material för en lyckad implementering ser vi hos Kapambwe (2010) där 

avsaknad av didaktiskt material fällde reformen. Här är risken inte lika påtaglig men dock är 

material en viktig faktor, kanske allra mest för en likvärdig bedömning.  

En sista viktig aspekt är mänskligheten hos lärare. Trots krav, lagar, styrdokument och ett 

numera ganska byråkratiskt läraryrke är eleverna i centrum för lärarna i denna studie. I vissa 

fall viktigare än styrdokumenten, dock inte för bedömningen utifrån kunskapskraven som är 

kärnan för allt. Men vikten att nå eleverna, att de förstår vad som krävs och vad allt ska leda 

till är på något vis ändå ett bevis för att vi inte kan ta bort den mänskliga aspekten från 

läraryrket och en lättnad över att det mekaniska inte förblindar det emotionella. Vissa av 

lärarna i Osbornes (2006) studie kunde inte hitta ett samspel mellan den affektiva och den 

effektiva rollen och trycket av utifrån ställda krav gjorde att de slets mellan den emotionella 

delen och prestationsdelen. Jag anser att lärarna i denna studie ändock lyckas balansera dessa 



Marie Fritzell 
Högskolan i Halmstad 
 

- 51 - 
 

delar ganska väl. Och ännu viktigare: att de funderar över den emotionella delen 

överhuvudtaget är betryggande då det är allas våra barn som vilar i deras händer. 

“We want teachers to perceive the unique potential of children […] the society seeks not only impartiality from 

its public agencies but also compassion for special circumstances” (Michael Lipsky, 2010:15) 

7.3 Didaktiska implikationer och fortsatta studier 

Vad vi som lärare kan förstå av denna studie är att vår roll är väldigt komplex. Vi måste 

förhålla oss till en mängd olika saker: elever, föräldrar, rektorer, kollegor, bristande resurser, 

styrdokument, lagar, pedagogik och forskning.  

Det vi kan lära oss är att det är en ständig balansgång mellan regelverk, elevers bästa och vårt 

eget bästa. Vi måste vara beredda på att aktivt arbeta för att uppnå en kompetens och 

förståelse för vad vi gör. Vi får inget gratis. Vi måste försöka påverka beslutsfattarna till att ge 

oss de resurser vi behöver. Många gånger kommer vi att sakna tid eller material för att kunna 

utföra vårt uppdrag. Men istället för att i ren frustration ge upp måste vi motivera oss till att 

göra det bästa av situationen, hjälpa varandra och även utföra påtryckningar uppåt för att ”de 

där uppe” ska förstå vad vi vet.  

Nedan har jag utvecklat några punkter som skulle kunna vara intressanta att förverkliga ur ett 

implementeringsperspektiv men även för ökad likvärdighet vid bedömning. 

 Den statliga styrningen över antalet undervisningstimmar och elever skulle kunna öka 

då det är tydligt att mängden av båda behöver minska för att implementeringen av 

riktlinjerna för bedömning ska lyckas. 

 Statlig styrning gällande resurser för kollegialt samarbete och gemensamma 

diskussioner om bedömning är nödvändigt för att närma sig tanken om likvärdig 

bedömning men även för att bedömningskompetensen inom lärarkåren ska utvecklas. 

 Skolverket borde tydliggöra syftet med summativ bedömning och även påverka 

lärarutbildningen så att bedömningskompetensen utvecklas åt rätt håll redan där. 

 Skolverket borde bekräfta att tolkningsarbetet av kunskapskraven på skolorna går åt 

rätt håll. Möjligtvis inta en mer styrande roll så att inte de lokala variationerna blir för 

stora och för att uppnå en likvärdig bedömning. Genom att samla olika skolors 

tolkningar och göra en mer eller mindre generell bild av hur lärarna fått ihop det kan 

lärarnas professionalitet styrkas. 

 Utformning av nationella matriser, som har stöd i kunskapskraven, i en mängd olika 

varianter skulle vara bra. Även här kan olika skolors material samlas in som grund till 
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utvecklandet av matriser. Förslagsvis kan Skolverket utveckla materialet i takt med 

behovet så att matrisarbetet på skolorna inte frångår kunskapskraven till fullo.  

 Rektorer borde ta mer ansvar för att lärarna har den kompetens som krävs. 

Kompetensutvecklingen gällande bedömning kan aldrig ses som avslutad utan måste 

kontinuerligt uppdateras. Detta för att bryta gamla vanor och se till att nyanställda har 

aktuell kompetens inom bedömningsområdet. 

 En möjlighet att skapa en bank av lärares bedömda elevtexter att dela mellan 

verksamma lärare borde övervägas. En sådan ”bank” skulle vara en god resurs för de 

som känner sig osäkra på nivån vid bedömning men även för nyutexaminerade lärare. 

Detta kan förverkligas på policynivå men även på lokalnivå. Verksamma lärare kan 

tillsammans sätta ihop sina resurser och gemensamt dela dessa på ett öppet forum eller 

i en pärm i arbetslaget. Vidare kan materialet delas mellan skolor. 

Vidare studier skulle företrädelsevis kunna koncentrera sig på hur lärares arbete med 

bedömningsmatriser ser ut. Vilka delar av kunskapskraven används och hur tolkar de 

värdeorden? En annan vinkel skulle kunna vara att titta på relationen mellan lärare och 

rektorer och i vilken mån rektorn kan tillmötesgå lärares behov. Utöver detta är en studie med 

samma utgångspunkt som denna intressant för att se hur implementeringsarbetet ser ut i andra 

kommuner för att kunna jämföra resultat. 
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Appendix 1 

Inledande frågor: 

 Namn, ålder, vilken utbildning har ni?  

 Hur länge har ni arbetet som lärare? 

 Kommer ni ihåg hur ni tänkte första gången ni rättade en elevs skrivuppgift i engelska? 

 

Förstå  

 Vad innebär summativ bedömning för er? 

 När det gäller bedömning finns det riktlinjer från Skolverket för summativ och formativ 

bedömning. Är ni bekanta med vad riktlinjerna säger? (t.ex. hur summativ bedömning ska 

göras och hur den ska användas). 

 Om ni någon gång är osäkra på riktlinjerna för summativ bedömning, hur löser ni det? 

 Hur väl insatta är ni i styrdokumentens struktur och begrepp? (T.ex. läro- ämnesplaner, 

värdeorden i kunskapskraven). 

Kunna 

 Anser ni att ni får den hjälp ni behöver för att göra korrekta bedömningar av elevers skriftliga 

arbeten? Hur ser hjälpen ut? (skolverket, rektor) 

 Har ni tillräckligt med material och resurser för att kunna utföra en korrekt summativ 

bedömning av elevtexter? (T.ex. Bedömningsmallarna från skolverket). Hur ser detta material 

ut? 

 Bedömningsmallarna från Skolverket, vilken hjälp ger de? 

 Har ni tillgång till lokaler och utrustning föra att kunna utföra ett professionellt arbete gällande 

summativ bedömning? (t.ex. datorer, andra tekniska verktyg, avskilda rum) 

 Har ni tillräckligt med tid för att kunna utföra arbetet så som riktlinjerna säger? (t.ex. 

”kartlägga och värdera kunskaper”, göra ”likvärdiga bedömningar”, ”kunskaperna ska 

bedömas i relation till kunskapskraven och med hjälp av styrdokumenten”) 

Vilja 

 Hur viktigt är det för er att arbeta efter Skolverkets riktlinjer och styrdokumenten, när det 

gäller den summativa delen framför allt? (T.ex. läro- ämnesplaner, kunskapskrav, 

kommentarmaterial från Skolverket) 

 Hur ofta är ni ute på Skolverkets hemsida? 

 Är Skolverkets riktlinjer något som ni tänker på och använder i ert dagliga arbete? 

Avslutande fråga:  

 Vill ni tillägga något?    
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